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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 

 

Δπραξηζηψ ζεξκά φινπο φζνπο κε βνήζεζαλ γηα ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο, 

θπξίσο κε ηε βνήζεηα ηνπο σο πξνο ην αθαδεκατθφ πιηθφ αιιά θαη ηελ πξφζβαζε ζε 

δεδνκέλα. 
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 Περίληψη  

Ζ παξνχζα εξγαζία ζθνπφ έρεη λα κειεηήζεη ηελ χπαξμε ή φρη ζηνηρείσλ δηάθξηζεο ζηε 

ρξήζε κεζφδσλ εμφξπμεο γλψζεο κε ζθνπφ ηε ιήςε απνθάζεσλ. Αλάιπζε ιακβάλεη 

ρψξα ζρεηηθά κε ηα είδε ησλ δηαθξίζεσλ (άκεζε θαη έκκεζε), ελψ γίλεηαη θαη εθηελήο 

αλαθνξά ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζε ζρέζε κε ηηο δηαθξίζεηο. Κπξίσο ε αλαθνξά ζε 

ζηνηρεία δηάθξηζεο αλαθέξεηαη ζην θχιν, ηε θπιή, ηε ζξεζθεία, ηελ ειηθία, ηελ αλαπεξία 

θαη ην ζεμνπαιηθφ πξνζδηνξηζκφ. 

          Μειέηε πεξίπησζεο γηα έκκεζε θαη άκεζε δηάθξηζε αλαιχεηαη ζην δεχηεξν 

θεθάιαην, ελψ ζην ηξίην παξνπζηάδνληαη κέζνδνη κε ξνπή ζηηο δηαθξίζεηο. Αθνινπζεί ε 

εηζαγσγή ηεο παξακέηξνπ α, ε νπνία βνεζά ζηνλ νξηζκφ ελφο νξίνπ ην νπνίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ειέγμεη ηε ζπκπεξηθνξά κε ζηνηρεία δηάθξηζεο ελάληηα ζε 

παξακέηξνπο πνπ εμεηάδνληαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Σέινο, αλαθέξνληαη νη 

πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ην ζέκα, θπξίσο αλαθνξηθά κε ηελ έιιεηςε έξεπλαο θαζψο θαη 

ζην θαηά πφζν ηα ζηνηρεία δηάθξηζεο ππάξρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ αθνχζηα ή εθνχζηα. 

  

 Abstract 

Aim of the thesis is to investigate the existence or non-existence of discriminatory 

elements in datamining methods used for decision support systems. The different types of 

discrimination are analyzed; direct and indirect discrimination, while there is extended 

reference to the existing law and regulations in relation to discrimination. Mainly 

discrimination is related to gender, race/nationality, religion, age, disabilities and sexual 

preferences. 

            Case study for indirect and direct discrimination is analyzed in the second chapter, 

while at the third chapter there is reference to the datamining methods which tend to 

produce discriminatory results. Parameter α is introduced which assists in definition of a 

threshold to measure discrimination in decision support. As a last point, considerations are 

expressed concerning the fact that there is limited research for discrimination in 

datamining methods as well as concerning the motivation for discrimination. 
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1. ΕΙΑΓΨΓΗ 

 

Κχξην θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηελ πεξηνρή ηεο εμφξπμεο 

γλψζεο (datamining) είλαη ε εμαγσγή ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

εθαξκνγή ηερληθψλ ζε κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ. Σν απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηερληθψλ 

εμφξπμεο γλψζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ αζθαιεηψλ, 

ησλ ηξαπεδψλ αθφκε θαη ζηελ πξφβιεςε ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ. 

Ζ εμφξπμε γλψζεο απφ δεδνκέλα πεξηιακβάλεη πνιινχο δηαθνξεηηθνχο αιγφξηζκνπο, ε 

ρξήζε ησλ νπνίσλ ζηνρεχεη ζηελ εθαξκνγή ελφο κνληέινπ ζηα δεδνκέλα. Οη αιγφξηζκνη 

εμεηάδνπλ ηα δεδνκέλα θαη θαζνξίδνπλ ην θαηαιιειφηεξν κνληέιν κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ. Οη αιγφξηζκνη εμφξπμεο γλψζεο ζε γεληθέο 

γξακκέο απνηεινχληαη απφ ηξία κέξε: 

 

1. Μνληέιν – Ο ζθνπφο ηνπ αιγφξηζκνπ είλαη λα ηαηξηάδεη ην κνληέιν ζηα δεδνκέλα 

2. Πξνηίκεζε – Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηα θξηηήξηα γηα λα ηαηξηάδεη ην έλα 

κνληέιν έλαληη ελφο άιινπ 

3. Αλαδήηεζε – ινη νη αιγφξηζκνη απαηηνχλ κηα ηερληθή γηα λα θάλνπλ αλαδήηεζε 

ζηα δεδνκέλα [1] 

Απφ ηα πξψηα βήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ ηερληθψλ εμφξπμεο γλψζεο δηαπηζηψλεηαη φηη ν 

θαζνξηζκφο ηεο Προηίμηζης (δειαδή ησλ θξηηεξίσλ) απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ 

θαηεπζχλεη ηελ επηινγή ηνπ αιγφξηζκνπ θαη επνκέλσο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

εμφξπμεο γλψζεο. ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξείηαη ε αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

θξηηεξίσλ θαη ηεο ηειηθήο επίδξαζήο ηνπο ζηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ εμέηαζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ, κε θχξην ζηφρν ηε κειέηε θαη πηζαλή  δηαπίζησζε ραξαθηεξηζηηθψλ δηάθξηζεο 

εηο βάξνο ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκψλ θαζψο επίζεο θαη ηε δηακφξθσζε ησλ ηειηθψλ 

απνηειεζκάησλ ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη δηαθξίζεηο εμαιείθνληαη. 

Βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηειεί ε 

πξνζσπηθή κνπ ηδηφηεηα σο ππαιιήινπ ηξάπεδαο θαη εηδηθφηεξα ε εκπεηξία κνπ (έζησ θαη 

γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζην ηκήκα πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ηξάπεδαο ζηε 
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κνξθή θαλφλσλ/θξηηεξίσλ γηα ηελ ζηήξημε απφθαζεο απφξξηςεο ή έγθξηζεο αηηήζεσλ γηα 

πηζησηηθέο θάξηεο κε ηε κνξθή δέλδξσλ απνθάζεσλ. Σα θξηηήξηα πνπ αμηνινγνχληαη γηα 

ηελ ηειηθή απφθαζε νξίδνπλ πιήξσο ην «πξνθίι» ηνπ πειάηε πνπ αηηείηαη θαη ζην ζχλνιν 

απηψλ ησλ θξηηεξίσλ αμηνινγνχληαη ζηνηρεία φπσο ην θχιν, ην επάγγεικα, ν 

ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο, ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ην εηζφδεκα θαζψο 

επίζεο ε ειηθία, ην επίπεδν κφξθσζεο θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ πειάηε, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην ηζηνξηθφ ηνπ ζε απνπιεξσκέο άιισλ δαλείσλ θαη ε πηζησηηθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά (πρ αλ είλαη θαινπιεξσηήο ή αλ είλαη θαηαρσξεκέλνο ζηνλ ΣΔΗΡΔΗΑ). 

Δληχπσζε κνπ πξνθάιεζε φηαλ κε ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην ηέινο ηνπ 2008, 

ε ηξάπεδα άιιαμε ηε ζηξαηεγηθή ηεο κε ζηφρν λα πξνζηαηέςεη ηα θέξδε ηεο 

απζηεξνπνηψληαο ηα θξηηήξηα γηα ηελ έγθξηζε δαλείσλ απαγνξεχνληαο νπζηαζηηθά ηε 

δπλαηφηεηα έγθξηζεο δαλείνπ ή θάξηαο ζηα πην αδχλακα κέιε ηεο θνηλσλίαο. Σν εηζφδεκα, 

ε ειηθία θαη ην επάγγεικα ειέγρνληαη ηψξα κε κεγαιχηεξε απζηεξφηεηα, έηζη ψζηε γηα έλα 

λέν ζε ειηθία ηδησηηθφ ππάιιειν κε εηζφδεκα κηθξφηεξν ησλ 11.000 επξψ ην ρξφλν πιένλ  

δελ είλαη εχθνιν λα απνθηήζεη πηζησηηθή θάξηα, ελψ πξηλ ηελ αιιαγή ηεο ζηξαηεγηθήο 

ήηαλ. 

Δπηπξφζζεηα ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ζπληέιεζε ην γεγνλφο φηη ζηνηρεία δηάθξηζεο 

παξαηεξνχληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ζε πνιιέο εθθάλζεηο ηεο θνηλσληθήο καο δσήο θαη 

ήηαλ κηα πξφθιεζε λα δηαπηζησζεί αλ αθφκε θαη ζηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ εμφξπμε 

γλψζεο ππάξρνπλ ζηνηρεία δηάθξηζεο ελάληηα ζε πιεζπζκηαθέο νκάδεο. Δπίζεο ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ δηαπηζησζεί ε δηάθξηζε πξέπεη λα ειεγρζεί ην θίλεηξν γηα απηφ ή αλ είλαη 

έλα θαηλφκελν πνπ ππάξρεη αθνχζηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηάθξηζε ππάξρεη πξέπεη λα 

εξκελεπηνχλ νη αηηίεο θαζψο επίζεο θαη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο δηάθξηζεο 

ψζηε λα κπνξεί λα εμαιεηθζεί ή λα ππάξρεη κέρξη ελφο νξίνπ, δηφηη ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε δελ είλαη απίζαλε ε επέκβαζε ηνπ λφκνπ, ιφγσ ηνπ φηη ππάξρνπλ εηδηθέο 

λνκνζεζίεο θαη ξπζκίζεηο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν πνπ πξνζθέξνπλ 

πξνζηαζία ησλ πιεζπζκψλ ελάληηα ζε δηαθξίζεηο. ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη 

εθηελήο αλαθνξά ζηε λνκνζεζία ελάληηα ζηηο δηαθξίζεηο θαζψο θαη ζην δηαρσξηζκφ ηεο 

δηάθξηζεο ζε άκεζε ή έκκεζε, δηφηη δελ είλαη πάληνηε πξνθαλέο ην θξηηήξην πνπ ζπληζηά 

ηε δηάθξηζε. 
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 1.1 Ιστορικό πλαίσιο 

 

Απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο δεδνκέλσλ γηα ηε βνήζεηα ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ κπνξνχλ λα δηαπηζησζνχλ ραξαθηεξηζηηθά δηάθξηζεο αλάκεζα ζε 

πιεζπζκνχο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ην παξάδεηγκα ηνπ Redlining (πξαθηηθήο ηεο 

θφθθηλεο γξακκήο), ε νπνία εθαξκφζηεθε ζηελ Ακεξηθή απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930. 

χκθσλα κε απηήλ ηελ πξαθηηθή νη πνιίηεο νξηζκέλσλ, ζπλήζσο θπιεηηθά θαζνξηζκέλσλ 

πεξηνρψλ, δελ είραλ πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα, θπξίσο 

ηξαπεδηθά, αζθαιηζηηθήο  θαη ηαηξηθήο θάιπςεο αθφκε θαη πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζέζεηο εξγαζίαο.  

Σν φλνκα ηεο πξαθηηθήο νθείιεηαη ζηελ θφθθηλε γξακκή πνπ είρε ζρεδηαζηεί πάλσ ζην 

ράξηε πεξηνρψλ, ζθηαγξαθψληαο ηηο πεξηνρέο πφιεσλ φπνπ νη ηξάπεδεο δελ έθξηλαλ 

αζθαιέο λα θάλνπλ επελδχζεηο. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ θαηαζηξνθηθά γηα πνιίηεο 

ρακειψλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ηάμεσλ, νη νπνίνη πιεηνςεθηθά ήηαλ 

Αθξνακεξηθάλνη, Λαηηλνακεξηθάλνη θαη Αζηάηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ, νη νπνίνη είραλ νπζηαζηηθά απνθιεηζηεί απφ ηε δπλαηφηεηα παξνρήο 

ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ. [ANNEX 1] 

Αξγφηεξα ν φξνο “redlining” ρξεζηκνπνηήζεθε σο γεληθφο φξνο γηα λα πεξηγξάςεη ηε 

δηάθξηζε θαη ηνλ απνθιεηζκφ πνιηηψλ απφ ππεξεζίεο θαη αγαζά, φρη κε βάζε ηα 

γεσγξαθηθά θξηηήξηα, φπσο ν ράξηεο κε ηηο απαγνξεπκέλεο πεξηνρέο γηα επελδχζεηο, αιιά 

θπξίσο κε βάζε θξηηήξηα δηάθξηζεο φπσο ην θχιν, ηε θπιή θαη ην ζεμνπαιηθφ 

πξνζδηνξηζκφ. [2] 

Αλ θαη ην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξζεθε κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεξβνιηθφ λα ηζρχεη ζηηο 

κέξεο καο, πάξ’ φια απηά, ζηξαηεγηθέο επηρεηξήζεσλ θαη ηξαπεδψλ κε ζηνηρεία δηάθξηζεο 

έρνπλ εκθαληζηεί θπξίσο ιφγσ ηεο νηθνλνληθήο χθεζεο πνπ μέζπαζε ζε παγθφζκην 

επίπεδν απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2008. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε κείσζε ησλ εγθξίζεσλ 

δαλείσλ θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ, ε νπνία θαηά θχξην ιφγν νθείιεηαη ζηελ απζηεξνπνίεζε 

ησλ θξηηεξίσλ δαλεηζκνχ πνπ είλαη θαηά βάζε εηζνδεκαηηθήο θχζεο.  
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 1.2 Είδη διακρίσεων  – Διαχωρισμός σε άμεση & έμμεση 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζηφρνο είλαη λα απαιιάμνπκε ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ 

απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ραξαθηεξηζηηθψλ δηάθξηζεο, ζα ήηαλ εχθνιε ε ζθέςε λα 

απνκνλψζνπκε θξηηήξηα φπσο ην θχιν θαη ηε θπιή απφ ηερληθέο εμφξπμεο γλψζεο, ηα 

νπνία πξνθαλψο ζα ζπλζέζνπλ έλα απνηέιεζκα βαζηζκέλν ζε θξηηήξηα κε δηαθξίζεηο, 

παξ’ φια απηά δελ είλαη πάληα πξνθαλέο πνηα είλαη ηα θξηηήξηα πνπ πξνθαινχλ ή κπνξεί 

λα πξνθαιέζνπλ δηαθξίζεηο εηο βάξνο πιεζπζκψλ. Σν πξφβιεκα απηφ αλαθέξεηαη σο 

θαζνξηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη θξηηεξίσλ κε άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε. ε γεληθέο 

γξακκέο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ζπλζήθε πνπ πεξηγξάθεη ηε κεηνλφηεηα πιεζπζκνχ 

πνπ κπνξεί λα ππνζηεί θάπνηνπ είδνπο δηάθξηζε πξέπεη λα νξηζηεί σο έλαο ζπλδπαζκφο 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη φρη σο κεκνλσκέλα ραξαθηεξηζηηθά: γηα παξάδεηγκα έγθπεο γπλαίθεο, 

εζληθφηεηεο πνπ δνπλ ζε θησρέο ζπλνηθίεο, ειηθησκέλνη άλζξσπνη κε ρακειή νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα.  

 Χο άμεζη διάκριζη κπνξεί λα νξηζηεί ε ζπκπεξηθνξά φπνπ έλα άηνκν ή κηα νκάδα 

ηπγράλεη ρεηξηζκνχ ιηγφηεξν επλντθήο απφ φηη άιινη ηπγράλνπλ ή ζα εηχγραλαλ θάησ απφ 

παξφκνηεο ζπλζήθεο.  

Έλα παξάδεηγκα άκεζεο δηάθξηζεο είλαη κηα αγγειία γηα ζέζε εξγαζίαο πνπ γξάθεη «δελ 

γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο». 

Σν πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζην λα εληνπίζεη θαλείο αλ ππάξρεη άκεζε δηάθξηζε είλαη ην φηη 

δελ είλαη πάληνηε εχθνιν λα δηαθξίλεη ηνλ θαηάιιειν παξάγνληα ζχγθξηζεο.  Υξεηάδεηαη λα 

εληνπηζηεί ην άηνκν εθείλν πνπ νη ζπλζήθεο ηνπ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηηο ζπλζήθεο 

ηνπ αηφκνπ πνπ ηζρπξίδεηαη φηη είλαη ζχκα δηάθξηζεο.  Μφλν εάλ απηά ηα άηνκα βξίζθνληαη 

θάησ απφ ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο ζπλζήθεο κπνξεί λα γίλεη ε ζχγθξηζε.  Κάπνηεο θνξέο είλαη 

αδχλαην λα εληνπηζηεί ν θαηάιιεια ζπγθξίζηκνο παξάγνληαο θαη ηφηε πξέπεη λα 

επηλνήζνπκε έλα ππνζεηηθφ ζπγθξίζηκν παξάγνληα.  Ζ επηλφεζε απηή πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζηε κεηαρείξηζε ελφο πξαγκαηηθνχ πξνζψπνπ κε ηα ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. θάπνηνπ 

ηνπ νπνίνπ ε ζξεζθεία είλαη ε επίζεκε ζξεζθεία ηνπ θξάηνπο ζε αληίζεζε κε θάπνηνλ πνπ 

αλήθεη ζε κεηνλνηηθή ζξεζθεία) ζε ειαθξψο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. 

κσο αθνχ απνδεηρηεί φηη ε κεηαρείξηζε έλαληη δχν αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ή 

παξφκνηα ζέζε ήηαλ δηαθνξεηηθή, είλαη δχζθνιν λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ε 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                                    νθία Παπιάθε 

  

DISCRIMINATION AWARE DATA MINING 

 
12 

δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε είλαη δηθαηνινγεκέλε.  Ζ λνκνζεζία πξνβιέπεη θάπνηεο εμαηξέζεηο 

νη νπνίεο είλαη απζηεξά ζπγθεθξηκέλεο θαη πεξηνξηζκέλεο.  Οη εμαηξέζεηο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ νπζηαζηηθή θαη θαζνξηζηηθή επαγγεικαηηθή πξνυπφζεζε, ηηο ζεηηθέο 

δξάζεηο, ηηο εχινγεο πξνζαξκνγέο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη ζπγθεθξηκέλεο 

εμαηξέζεηο γηα ηε δηάθξηζε ιφγσ ειηθίαο. 

Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο εξγνδφηεο αξλεζεί λα δψζεη αχμεζε κηζζνχ ζε έλα εξγαδφκελν 

ιφγσ ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ εξγαδφκελνπ θαη άιινο εξγαδφκελνο ζηελ 

ίδηα ζέζε παίξλεη ηελ αχμεζε κηζζνχ, είλαη πνιχ πηζαλφλ απηφ λα απνηειεί δηάθξηζε θαηά 

παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ ελζσκάησζε ηελ Οδεγία (2000/78) γηα ηελ απαζρφιεζε.  

Αιιά αλ ν εξγαδφκελνο δελ πάξεη ηελ αχμεζε κηζζνχ ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπ, ηφηε απηφ ίζσο 

λα επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ειηθίαο λα 

κελ απνηειεί δηάθξηζε εάλ ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε δηθαηνινγείηαη εχινγα θαη 

αληηθεηκεληθά απφ έλα ζεκηηφ ζηφρν θαη αλ ηα κέζα επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη 

αλάινγα θαη απαξαίηεηα.  χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία νη δηαθνξέο απηέο 

κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ειάρηζηνπ νξίνπ ειηθίαο, ηελ επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ή αξραηφηεηα ζηελ απαζρφιεζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε ζέζε εξγαζίαο ή ζε 

νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία. 

Χο έμμεζη διάκριζη κπνξεί λα νξηζηεί ε ζπκπεξηθνξά φπνπ κηα εθ πξψηεο φςεσο 

νπδέηεξε δηάηαμε, θξηηήξην ή πξαθηηθή ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη κεηνλεθηηθή κεηαρείξηζε 

ελφο πξνζψπνπ ή κηαο νκάδαο ζε ζρέζε κε άιια άηνκα.  

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο άκεζεο δηάθξηζεο, ν εληνπηζκφο ηνπ θαηάιιεια 

ζπγθξίζηκνπ παξάγνληα δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε.  Έλα παξάδεηγκα πνπ ζην παξειζφλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ πηζαλή πεξίπησζε έκκεζεο δηάθξηζεο ιφγσ θχινπ είλαη απηφ ηεο 

νπζηαζηηθήο δηαθνξάο ζηελ ακνηβή κεηαμχ πιήξνπο θαη κεξηθήο απαζρφιεζεο, εθεί φπνπ 

νη εξγαδφκελνη ζε κεξηθή απαζρφιεζε είλαη θπξίσο γπλαίθεο.  Αθφκα έλα παξάδεηγκα είλαη 

κηαο εθ πξψηεο φςεσο νπδέηεξε πξφλνηα ζηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο κηαο εηαηξείαο 

πνπ απαηηεί έλα ζπγθεθξηκέλν θψδηθα ελδπκαζίαο εάλ απηφ νδεγεί ζηνλ απνθιεηζκφ ελφο 

αηφκνπ ή κηαο νκάδαο αηφκσλ.  

 Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα έκκεζεο δηάθξηζεο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θψδηθα ελφο αηηνχληα γηα πηζησηηθή θάξηα σο έλα απφ 

ηα θξηηήξηα γηα ηελ επεμεξγαζία αίηεζήο ηνπ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί δηφηη παξά ην γεγνλφο 
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φηη έλα λνχκεξν φπσο ν ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

ραξαθηεξηζηηθφ δηάθξηζεο, παξά ηαχηα, ν θψδηθαο απηφο δειψλεη ηελ πεξηνρή ηεο 

θαηνηθίαο ηνπ αηηνχληα, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπ. 

 

 1.3 Ελληνική Νομοθεσία ενάντια στις διακρίσεις 

 

Ζ ειιεληθή λνκνζεζία πεξηιακβάλεη πξφζθαηεο θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην Νφκν 3304/2005. θνπφο ηνπ λφµνπ είλαη ε ζέζπηζε ηνπ γεληθνχ 

πιαηζίνπ ξπζµίζεσο γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο θαζψο θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ηνµέα ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο, ζχµθσλα µε ηηο νδεγίεο 2000/43/ΔΚ ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 

29εο Ηνπλίνπ 2000 θαη 2000/78/ΔΚ ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 27εο Ννεµβξίνπ 2000, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε εθαξµνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο. 

Σν άξζξν 2 ηνπ λφκνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο, φπνπ: 

1. Απαγνξεχεηαη ε άµεζε ή έµµεζε δηάθξηζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 1. 

 

2. Χο δηάθξηζε λνείηαη θαη ε παξελφριεζε ή θάζε άιιε πξνζβιεηηθή ελέξγεηα, ε νπνία 

εθδειψλεηαη µε αλεπηζχµεηε ζπµπεξηθνξά πνπ ζρεηίδεηαη µε έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ 

άξζξνπ 1 θαη έρεη σο ζθνπφ ή απνηέιεζµα ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο πξνζψπνπ 

θαη ηε δεµηνπξγία εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Καηά ηελ εμεηδίθεπζε ηεο έλλνηαο ηεο παξελφριεζεο ιαµβάλνληαη ππφςε 

θαη ηα ρξεζηά θαη ζπλαιιαθηηθά ήζε. 

 

3. Χο δηάθξηζε λνείηαη επίζεο νπνηαδήπνηε εληνιή γηα ηελ εθαξµνγή δηαθξηηηθήο 

µεηαρείξηζεο ζε βάξνο πξνζψπνπ γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο αλαθεξφµελνπο ιφγνπο 

ζην άξζξν 1.  
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Δθηφο απφ ηηο αλσηέξσ θνηλέο δηαηάμεηο, ππάξρνπλ θαη ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο νη νπνίεο, 

θαηνρπξψλνληαο ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, αθνξνχλ έκκεζα θαη ην δήηεκα ησλ 

δηαθξίζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ην άξζξν 25 ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο είλαη παξά πνιχ 

ζεκαληηθφ, θαζψο δειψλεη ζαθψο πσο νη ηδηψηεο εξγνδφηεο ππνρξενχληαη, φπσο θαη ην 

δεκφζην-εξγνδφηεο, λα δηαζθαιίδνπλ ηα ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο 

(π.ρ. ηα δηθαηψκαηα ηζφηεηαο θαη κε δηάθξηζεο). 

ηελ αζηηθή λνκνζεζία ππάξρνπλ επίζεο νξηζκέλεο ξπζκίζεηο, ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

επηθαιεζηνχλ ηα ζχκαηα δηαθξίζεσλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο ηνπο. Δλ ηνχηνηο, ζηελ πξάμε, ζπαλίσο γίλεηαη επίθιεζή ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνπο αλσηέξσ πέληε ιφγνπο δηάθξηζεο ηνκείο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο ίζεο ακνηβήο, 

φπνπ θαη πάιη φκσο δελ γίλεηαη επίθιεζε ησλ πέληε αλσηέξσ ιφγσλ δηάθξηζεο.  

Ζ εξγαηηθή λνκνζεζία είλαη πινχζηα απφ δηαηάμεηο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, 

ν Ν. 1414/1984 πεξί Δθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο πεξηνξίδεη ηηο δηαθξίζεηο, αλ θαη ηζρχεη κφλν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. Τπάξρνπλ, επίζεο, θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ δηακνξθψλνπλ έλα πξνζηαηεπηηθφ 

πιαίζην, απνθιείνληαο πξαθηηθέο δηαθξίζεσλ, φπσο ηελ απφιπζε εγθχνπ γπλαίθαο ή 

απνθάζεηο ησλ εξγνδνηψλ ζπλδεδεκέλεο κε ηε θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή ηνπ 

εξγαδνκέλνπ. [3] 

Οη αξκφδηνη θνξείο ζηελ Διιάδα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ 

είλαη νη αθφινπζνη: 

1. Ζ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή (ΟΚΔ) έρεη αλαιάβεη λα πξνηείλεη κέηξα 

ζηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο αξρήο 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. 

 

2. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε είλαη ε αξκφδηα αξρή γηα πεξηπηψζεηο φπνπ ην δεκφζην 

έρεη παξαβηάζεη ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. 

 

3. ε πεξηπηψζεηο φπνπ άηνκα θαη ηδησηηθνί θνξείο έρνπλ παξαβηάζεη ηελ αξρή ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο αξκφδηα είλαη ε Δπηηξνπή Ίζεο Μεηαρείξηζεο, πνπ αλήθεη ζην 

Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο. 
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4. Σν ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο είλαη ππεχζπλν γηα ηηο παξαβηάζεηο ζην ρψξν 

εξγαζίαο. Κάλεη ειέγρνπο κε ζηφρν λα εμαζθαιίζεη ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο 

θαη έρεη ηελ εμνπζία λα πξνβεί ζε λνκηθέο δηψμεηο ή λα επηβάιεη πξφζηηκα ζε 

πεξίπησζε παξαβηάζεσλ. 

 1.4 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ενάντια στις διακρίσεις 

 

Ζ κε-δηάθξηζε είλαη γεληθή αξρή ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ θαη αλαθέξεηαη ξεηά ζε δηάθνξα 

άξζξα ησλ πλζεθψλ [ANNEX 2]. 

Ο Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηαθεξχρηεθε επίζεκα 

ην Γεθέκβξην ηνπ 2000. Σν άξζξν 21(1) ηνπ Υάξηε πξνβιέπεη: 

«Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε δηάθξηζε βαζηζκέλε ζε νπνηνλδήπνηε ιφγν φπσο ην θχιν, 

ηε θπιή, ην ρξψκα, ηελ εζλνηηθή ή ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε, ηα γελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

ηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία ή ηελ πίζηε, ηελ πνιηηηθή ή άιιε άπνςε, ηελ ηδηφηεηα κέινπο ζε 

εζληθή κεηνλφηεηα, ηελ πεξηνπζία, ηε γέλλεζε, ηελ αλαπεξία, ηελ ειηθία ή ηνλ ζεμνπαιηθφ 

πξνζδηνξηζκφ». 

Δπηπιένλ ην Άξζξν 13 ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο πξνβιέπεη: 

«Υσξίο επεξεαζκφ πξνο ηηο άιιεο πξφλνηεο ηεο πλζήθεο απηήο θαη εληφο ησλ 

πεξηνξηζκψλ ησλ εμνπζηψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ απηή πξνο ηελ Κνηλφηεηα, ην πκβνχιην 

κε νκφθσλε απφθαζε επί πξφηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη κεηά απφ 

δηαβνχιεπζε κε ηελ Δπξσβνπιή, κπνξεί λα αλαιάβεη αλάινγε δξάζε γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηάθξηζεο ζηε βάζε ηνπ θχινπ, ηεο εζλνηηθήο ή θπιεηηθήο πξνέιεπζεο, 

ηεο ζξεζθείαο ή ηεο πίζηεο, ηεο αλαπεξίαο, ηεο ειηθίαο ή ηνπ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ.» 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη πηνζεηήζεη ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ 

πνπ απνηειείηαη απφ ηξία κέξε: 

 

 Οδεγία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο εζλνηηθήο ή θπιεηηθήο 

πξνέιεπζεο (Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 2000/43/ΔΚ). 
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 Οδεγία πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ εξγαζία θαη ζηελ απαζρφιεζε βάζεη 

ηεο ζξεζθείαο, ηεο αλαπεξίαο, ηεο ειηθίαο θαη ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

(Οδεγία  ηνπ πκβνπιίνπ 2000/78/ΔΚ). 

 Σν θνηλνηηθφ Πξφγξακκα Γξάζεο 2001-2006 (Απφθαζε 2000/750/ΔΚ) γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ γηα ιφγνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζην Άξζξν 13 (εθηφο 

απφ ην θχιν) έρεη ηξεηο θχξηνπο ζηφρνπο: 

- λα βνεζήζεη ζηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε  ηεο έθηαζεο θαη ηεο θχζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπο. 

- Να βνεζήζεη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ παξαγφλησλ ησλ κειψλ-

θξαηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. 

- Να πξνσζήζεη θαη λα δηαρχζεη πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηα άηνκα πνπ 

έρνπλ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο ηηο αμίεο θαη ηηο πξαθηηθέο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. 

  1.5 Επιπτώσεις διακρίσεων 

 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ηα κνληέια ιήςεσλ απνθάζεσλ βαζίδνληαη ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ εμφξπμε γλψζεσλ θαηά ηελ νπνία δελ έρνπλ απνκνλσζεί ή εμαιεηθζεί 

παξάγνληεο πνπ ζπληζηνχλ δηαθξίζεηο εηο βάξνο πιεζπζκψλ ηφηε κε βάζε ηε λνκνζεζία 

πνπ παξαηέζεθε επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνί είλαη δπλαηφ λα βξεζνχλ απέλαληη ζην λφκν, 

πηζαλφλ κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο εηαηξείεο. Έηζη ελψ άξλεζε ππεξεζηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο κε βάζε ην πξνθίι ηνπο κπνξεί λα ηηο πξνζηαηεχεη απφ 

«θαθνπιεξσηέο» ή γεληθφηεξα πειάηεο κε πςειφ ξίζθν απφ ηελ άιιε είλαη δπλαηφ λα ηηο 

θέξεη αληηκέησπεο κε ην λφκν κε νιέζξηα απνηειέζκαηα γηα ηε θήκε ηνπο θαη θαη΄ 

επέθηαζε ηελ θεξδνθνξία ηνπο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε θαηαγγειία ελάληηα ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζηελ 

Κχπξν ιφγσ ηεο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο Διιελνπνληίσλ θαη άιισλ κε Κχπξησλ πνιηηψλ. 

To «Κέληξν Νεφηεηαο Απνδήκσλ Διιήλσλ Νέσλ ζηελ Κχπξν» ππέβαιε θαηαγγειία ζηελ 

Αξρή θαηά ηνπ Ραηζηζκνχ θαη ησλ Γηαθξίζεσλ ηζρπξηδφκελνη φηη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 
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εθαξκφδνληαο ξαηζηζηηθή πνιηηηθή θαη κε θξηηήξην κφλν ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή, αξλνχληαη 

λα πξνζθέξνπλ ζε Διιελνπφληηνπο πνιίηεο ηηο ίδηεο ππεξεζίεο αζθάιηζεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ζε Διιελνθχπξηνπο πνιίηεο. Ζ θαηαγγειία αθνξνχζε θπξίσο ζηελ αζθάιηζε 

κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ απφ Διιελνπφληηνπο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ απηφ δεκηνπξγεί 

ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο δσή. ηελ θαηαγγειία γίλεηαη επίζεο αλαθνξά 

θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Διιελνπφληηνη γηα εμαζθάιηζε αζθαιηζηηθήο 

θάιπςεο θαη ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ηελ εξγαηηθή αζθάιηζε θαη ηελ αζθάιεηα δσήο θαη 

αηπρεκάησλ. [ANNEX 3] 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά εκθαλείο είλαη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 

ζχλνιν φηαλ εηαηξείεο, νξγαληζκνί ιακβάλνπλ απνθάζεηο κε παξάγνληεο δηάθξηζεο. Ο 

απνθιεηζκφο απφ ζέζεηο εξγαζίαο γηα ιφγνπο θαηαγσγήο, ειηθίαο, αλαπεξίαο, 

ζεμνπαιηθψλ πξνηηκήζεσλ αιιά θαη νη απνξξίςεηο ζε αηηήζεηο δαλεηζκνχ φπσο γηα ηελ 

αγνξά ζπηηηνχ ή ηελ έθδνζε πηζησηηθήο θάξηαο εληζρχνπλ ηηο θνηλσληθέο δηαθνξέο θαη 

επλννχλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Ο απνθιεηζκφο είλαη αιπζίδα θαζψο έλαο θξίθνο πνπ 

πξνθαιεί θηψρεηα (π.ρ. ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο) ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηνλ επφκελν 

(π.ρ. αλεξγία). Απφ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή κεηνλεμία ην πέξαζκα ζηνλ απνθιεηζκφ 

είλαη εχθνιν. Γηα παξάδεηγκα, έλαο λένο κε ρακειφ εηζφδεκα δελ είλαη πηζαλφ λα 

απνθηήζεη ην δηθφ ηνπ ζπίηη, δεδνκέλνπ φηη νη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ απζηεξά 

θξηηήξηα δαλεηζκνχ θαη έλαο ηέηνηνο ππνςήθηνο δελ κπνξεί παξά λα ζεσξεζεί πςεινχ 

θηλδχλνπ θαη λα απνξξηθζεί. 

Σα αξλεηηθά απνηειέζκαηα είλαη ηφζν πεξηζζφηεξν εκθαλή φζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε 

ρξήζε ζπζηεκάησλ απνθάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εμφξπμε γλψζεο κε παξάγνληεο 

δηάθξηζεο.  
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2. ΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΕΨΝ & ΔΙΑΚΡΙΕΙ  

 

Ζ ηερληθή «Scoring Systems» αλαπηχρζεθε γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζθνπνχο ηεο 

εμφξπμεο γλψζεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε πεξηπηψζεηο φπσο ν δαλεηζκφο ζε 

θαηαλαισηέο, ε έγθξηζε πηζησηηθψλ θαξηψλ ή ε πξφζιεςε ζε ζέζεηο εξγαζίαο. Βαζηθή 

εθαξκνγή ησλ Scoring Systems είλαη ζε ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ 

δεδνκέλα ηνπ πειάηε γηα λα εγθξίλνπλ ή λα απνξξίςνπλ αηηήζεηο γηα δάλεηα ή θάξηεο. 

πλήζσο ν ππνςήθηνο δαλεηνιήπηεο ζπκπιεξψλεη ηελ αίηεζε ηνπ θαη απηφκαηα κέζσ 

ηξαπεδηθήο εθαξκνγήο πνπ πινπνηεί ηερληθέο εμφξπμεο γλψζεο,  ηα δεδνκέλα ηνπ 

ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία κε βάζε κνληέιν ζθνξνιεςίαο. Γηα ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πειάηε, φπσο ην πςειφ εηζφδεκα, ε αίηεζε ηνπ ιακβάλεη έλα πςειφ 

βαζκφ, ελψ γηα δπζκελή ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε θαηαρψξεζε ηνπ πειάηε ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα ΣΔΗΡΔΗΑ, ε αίηεζε ιακβάλεη αθφκε θαη αξλεηηθή βαζκνιφγεζε. Σν ζχλνιν 

ησλ βαζκψλ πνπ ζπγθεληξψλεη ν πειάηεο θαηά ηελ εμέηαζε φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ είλαη ην πξψην θνκβηθφ ζεκείν απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζήο 

ηνπ, δεδνκέλνπ φηη γηα ηελ έγθξηζε ή απιά ηελ ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζην επφκελν 

ζηάδην, ε αίηεζε ζα πξέπεη ήδε λα έρεη μεπεξάζεη έλα θαζνξηζκέλν φξην (cut-off limit). 

Οπζηαζηηθά ην ζθνξ ηνπ πειάηε δξα σο θξηηήξην πνπ θαζνξίδεη ην ξίζθν πνπ έρεη ε 

ηξάπεδα λα δαλείζεη έλα πειάηε. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε βαζκνιφγεζε ηεο αίηεζεο, 

ζεσξεηηθά ηφζν κηθξφηεξν είλαη ην ξίζθν πνπ παίξλεη ε ηξάπεδα λα εγθξίλεη ην δαλεηζκφ. 

 Γεδνκέλνπ φηη ν δαλεηζκφο απνηειεί γηα ηηο ηξάπεδεο ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη κάιηζηα κε πξννπηηθέο γηα κεγάια θέξδε, ηα scoring models έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη ππάξρνπλ ζηελ αγνξά παθέηα ινγηζκηθνχ πνπ 

επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ηέηνησλ κνληέισλ. Παξάδεηγκα είλαη ην iLOG ηεο IBM, πνπ 

απνηειεί πιαηθφξκα γηα ηελ πινπνίεζε θξηηεξίσλ δαλεηνδφηεζεο αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή 

ηεο ηξάπεδαο. Βαζηθφ πιενλέθηεκα απηήο ηεο ηερληθήο είλαη φηη κπνξεί λα πξνζαξκφδεη 

ζηα θξηηήξηα ηεο έγθξηζεο ή απφξξηςεο αηηήζεσλ ηεο αιιαγέο ηεο πνιηηηθήο ησλ 

ηξαπεδψλ. Έλα απιφ παξαδεηγκα ζα ήηαλ ε αιιαγή ηνπ νξίνπ – αλ ε ηξάπεδα επηζπκεί 

ηελ έγθξηζε πνιιψλ  δαλείσλ, φπσο γίλεηαη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο άλζεζεο, ηφηε δελ 

έρεη παξά λα νξίζεη έλα ρακειφηεξν φξην γηα ηελ έγθξηζε ηνπ δαλείνπ. ηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε, φπσο γηα παξάδεηγκα κεηά ηελ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ μέζπαζε ζηα 
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ηέιε ηνπ 2008, ην φξην απμάλεηαη κε απνηέιεζκα λα είλαη δπζθνιφηεξε ε έγθξηζε αηηήζεσλ 

γηα δάλεηα ή θάξηεο, έηζη ψζηε ε ηξάπεδα λα αθνινπζεί πην ζπληεξεηηθή πνιηηηθή κε ζθνπφ 

λα κεηψζεη ην ξίζθν δεκηάο θαη λα πξνζηαηεχεη ηα θέξδε ηεο. [4] 

Σα scoring systems βαζίδνληαη θπξίσο ζε αιγφξηζκνπο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ζηελ πην 

απιή κνξθή ηνπο ζα δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ έλα ζεη απφ 

θαλφλεο ηχπνπ: if – then.  

Έλαο θαλφλαο θαηεγνξηνπνίεζεο απνηειείηαη απφ ην πξφηεξν ηκήκα (if) θαη απφ ην 

επαθφινπζν ηκήκα (then). Ζ ππφζεζε πεξηέρεη έλα θαηεγφξεκα γηα θάζε πιεηάδα πνπ 

κπνξεί λα είλαη είηε αιεζήο είηε ςεπδήο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί κηα ηξάπεδα γηα λα 

εγθξίλεη ή λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε γηα δάλεην δηαπηζηψλνπκε φηη ε δηαδηθαζία δηαζπάηαη 

ζε δχν θπξίσο κέξε: 

1. ζηελ απηφκαηε εθηέιεζε αιγφξηζκσλ ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο 

2. ζηελ manual δηαδηθαζία φπνπ ππάιιεινη ηεο ηξάπεδαο θάλνπλ πεξαηηέξσ 

ειέγρνπο (γηα παξάδεηγκα επαιήζεπζε ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε) 
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2.1 Αξιολόγηση ρίσκου πιστοληπτικής ικανότητας μέσω scoring system: 

Έμμεση διάκριση 

 

Αο ζεσξήζνπκε φηη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνί πειάηεο είλαη ππνςήθηνη θαηαλαισηηθνχ δαλείνπ 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα: 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ
Π Δ Λ Α Σ Η   1 Π Δ Λ Α Σ Η   2 Π Δ Λ Α Σ Η   3 Π Δ Λ Α Σ Η   4

ΔΗΟΓΖΜΑ 21.000 25.000 46.000 22.000

ΖΛΗΚΗΑ 32 37 35 39

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ 104 40 105 58 145 61 104 40

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γ-ΒΑΘΜΗΑ Γ-ΒΑΘΜΗΑ Γ-ΒΑΘΜΗΑ Γ-ΒΑΘΜΗΑ

ΠΙΝΑΚΑ 1 - ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΟΤ ΓΑΝΔΙΟΤ 

 

Σν ζχλνιν ησλ βαζκψλ πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ε αίηεζε βαζίδεηαη ζηνπο πίλαθεο κε 

αλαιπηηθή βαζκνιφγεζε γηα θάζε έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηηνχληα. 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ "ΔΗΟΓΖΜΑ" SCORE

INCOME<10.000 10

11.000<INCOME<18.000 15

19.000<INCOME<40.000 25

41.000<INCOME<65.000 35

INCOME>66.000 40
 

ΠΙΝΑΚΑ 2 - SCORE ΓΙΑ ΣΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ “ΔΙΟΓΗΜΑ” 
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ΚΡΗΣΖΡΗΟ "ΖΛΗΚΗΑ" SCORE

AGE < 22 4

23 < AGE <30 7

31 < AGE < 45 10

46 < AGE < 65 8

AGE > 66 4
 

ΠΙΝΑΚΑ 3 - SCORE ΓΙΑ ΣΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ “ΗΛΙΚΙΑ” 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ "ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ" SCORE

104 40 (Άγηνο Παληειεήκνλαο) 1

104 35 (Μεηαμνπξγείν) 1

104 42 (επφιηα) 1

105 62 (Πι. πληάγκαηνο) 6

105 58 (Πιάθα) 6

165 51 (Γιπθάδα) 8

145 61 (Κεθηζηά) 8

152 37 (Φηινζέε) 8
 

ΠΙΝΑΚΑ 4 - SCORE ΓΙΑ ΣΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ “ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΟ ΚΧΓΙΚΑ” 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ "ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ" SCORE

Α-ΒΑΘΜΗΑ 1

Β-ΒΑΘΜΗΑ 2

Γ-ΒΑΘΜΗΑ 3
 

ΠΙΝΑΚΑ 5 - SCORE ΓΙΑ ΣΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ “ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ” 

 

Με βάζε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ ηειηθή βαζκνιφγεζε 

ηεο αίηεζεο: 
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ

ΓΔΓΟΜΔΝΑ SCORE ΓΔΓΟΜΔΝΑ SCORE ΓΔΓΟΜΔΝΑ SCORE ΓΔΓΟΜΔΝΑ SCORE

ΔΗΟΓΖΜΑ 21.000 25 25.000 25 46.000 35 22.000 25

ΗΛΙΚΙΑ 32 10 37 10 35 10 39 10

ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΟ ΚΧΓΙΚΑ 104 40 1 105 58 6 145 61 8 104 40 1

ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γ-ΒΑΘΜΙΑ 3 Γ-ΒΑΘΜΙΑ 3 Γ-ΒΑΘΜΙΑ 3 Γ-ΒΑΘΜΙΑ 3

ΤΝΟΛΟ ΑΙΣΗΗ 39 44 56 39

ΚΑΣΧΣΑΣΟ ΟΡΙΟ = 40 ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΔΓΚΡΙΗ ΔΓΚΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΦΗ

ΠΔΛΑΣΗ 1 ΠΔΛΑΣΗ 2 ΠΔΛΑΣΗ 3 ΠΔΛΑΣΗ 4

 

ΠΙΝΑΚΑ 6 - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΙΣΗΔΧΝ 

 

Μπνξεί λα δηαπηζησζεί φηη κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ππνςεθίσλ ν πξψηνο θαη ν ηέηαξηνο ζα 

απνξηθζνχλ θαη ην αξλεηηθφ ζηνηρείν ηεο αίηεζήο ηνπο είλαη ν ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο. 

Παξαηεξνχκε φηη νη δχν απηνί άλζξσπνί αληηκεησπίδνληαη κε ζηνηρεία δηάθξηζεο ζε ζρέζε 

κε ην δεχηεξν ππνςήθην, ν νπνίνο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο δπν κφλν 

ζηελ πεξηνρή ζηελ νπνία δεη. Σα ππφινηπα ζηνηρεία ππφ αμηνιφγεζε βξίζθνληαη ζηελ ίδηα 

θιάζε. Παξαηεξείηαη ινηπφλ κηαο έκκεζεο κνξθήο δηάθξηζε κε βάζε ηελ πεξηνρή 

θαηνηθίαο. Πηζαλφηαηα ε δηάθξηζε απηή έρεη λα θάλεη κε θάπνηα κνξθή πξνθαηάιεςεο 

ελάληηα ζε πεξηνρέο πνπ κπνξεί θάπνηε λα δνχζαλ ρακειφηεξεο θνηλσληθήο ή νηθνλνκηθήο 

ηάμεο άλζξσπνη, ε νπνία έρεη κεηαηξαπεί ζε ζπλζήθε γηα ηε ιήςε απφθαζεο.   

Ο ηξίηνο ππνςήθηνο θαίλεηαη λα είλαη ηδαληθφο γηα ηα θξηηήξηα ηεο ηξάπεδαο θαη είλαη 

βέβαην φηη ζα εγθξηζεί ε αίηεζή ηνπ γηα ην δάλεην. 
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2.2 Αξιολόγηση ρίσκου πιστοληπτικής ικανότητας μέσω scoring system: 

Άμεση διάκριση 

 

Σέζζεξηο δηαθνξεηηθνί πειάηεο ηξάπεδαο αηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε πηζησηηθήο θάξηαο 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα: 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΙΣΧΝ 1 ΑΙΣΧΝ 2 ΑΙΣΧΝ 3 ΑΙΣΧΝ 4

ΔΗΟΓΖΜΑ /

ΔΗΟΓΖΜΑ ΔΓΓΤΖΣΖ 32.000 25.000 26.000 22.000

ΖΛΗΚΗΑ 24 31 36 26

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΜΔΣΑΠΣ. ΦΟΗΣΖΣΖ

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΓΑΚΑΛΟ

ΗΓΗΧΣΗΚΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γ-ΒΑΘΜΗΑ Γ-ΒΑΘΜΗΑ Γ-ΒΑΘΜΗΑ Γ-ΒΑΘΜΗΑ

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΝ ΣΔΗΡΔΗΑ ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ
 

ΠΙΝΑΚΑ 7 - ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΧΝ ΠΙΣΧΣΙΚΗ ΚΑΡΣΑ 

 

Σν ζχλνιν ησλ βαζκψλ πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ε αίηεζε βαζίδεηαη ζηνπο πίλαθεο κε 

αλαιπηηθή βαζκνιφγεζε γηα θάζε έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηηνχληα. 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ "ΔΗΟΓΖΜΑ" Ή "ΔΗΟΓΖΜΑ ΔΓΓΤΖΣΖ" SCORE

INCOME<10.000 10

11.000<INCOME<18.000 15

19.000<INCOME<40.000 25

41.000<INCOME<65.000 35

INCOME>66.000 40
 

ΠΙΝΑΚΑ 8 - SCORE ΓΙΑ ΣΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ “ΔΙΟΓΗΜΑ” 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ "ΖΛΗΚΗΑ" SCORE

AGE < 22 4

23 < AGE <30 7

31 < AGE < 45 10

46 < AGE < 65 8

AGE > 66 4
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ΠΙΝΑΚΑ 9 - SCORE ΓΙΑ ΣΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ “ΗΛΙΚΙΑ” 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ "ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ" SCORE
ΦΟΗΣΖΣΖ -3

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ 7

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 7

ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ 8

ΓΑΚΑΛΟ/ΚΑΘΖΓΖΣΖ 8

ΓΗΚΑΣΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 10

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 10
 

ΠΙΝΑΚΑ 10 - SCORE ΓΙΑ ΣΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ “ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ” 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ "ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΝ ΣΔΗΡΔΗΑ" SCORE

ΝΑΗ -7

ΟΥΗ 3
 

ΠΙΝΑΚΑ 11 - SCORE ΓΙΑ ΣΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ “ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΟΝ ΣΔΙΡΔΙΑ” 

 

Με βάζε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ ηειηθή βαζκνιφγεζε 

ηεο αίηεζεο: 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ

ΓΔΓΟΜΔΝΑ
S C O R E Γ Δ Γ Ο Μ Δ Ν Α

SCORE ΓΔΓΟΜΔΝΑ
S C O R E Γ Δ Γ Ο Μ Δ Ν Α S C O R E

ΔΗΟΓΖΜΑ/
Δ Ι  Ο Γ Η Μ Α  Δ Γ Γ Τ Η Σ Η

32.000 25 25.000 25 26.000 25 22.000 25

ΖΛΗΚΗΑ
2 4 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 2 6 1 0

Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α

ΜΔΣ.
Φ Ο Σ Η Σ Η   

-3

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ
Τ Π Α Λ Λ Η Λ Ο 

10 ΓΑΚΑΛΟ
8

ΗΓΗΧΣΗΚΟ 
Τ Π Α Λ Λ Η Λ Ο 

7

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΝ 
Σ Δ Ι Ρ Δ  Ι Α

ΟΥΗ
3 Ο Υ Ι 3 Ο Υ Ι 3 Ο Υ Ι 3

 Τ Ν Ο Λ Ο  Α Ι Σ Η  Η 

35 48 46 45

ΚΑΣΧΣΑΣΟ ΟΡΙΟ = 40

ΠΔΛΑΣΗ 1 ΠΔΛΑΣΗ 2 ΠΔΛΑΣΗ 3 ΠΔΛΑΣΗ 4

ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΔΓΚΡΙΗ ΔΓΚΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΦΗ

ΠΙΝΑΚΑ 12 - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΙΣΗΔΧΝ 

 

Μπνξεί λα δηαπηζησζεί φηη κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ππνςεθίσλ ν πξψηνο ζα απνξηθζεί θαη 

ην αξλεηηθφ ζηνηρείν ηεο αίηεζήο ηνπ είλαη ην θξηηήξην «Δπάγγεικα». Παξαηεξνχκε φηη ν 

Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο αληηκεησπίδεηαη κε ζηνηρεία άκεζεο δηάθξηζεο, αθνχ 

βαζκνινγείηαη αξλεηηθά σο πξνο ην επάγγεικα ηνπ κε πξφζεζε θάζε πειάηεο πνπ αηηείηαη 
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θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο νπζηαζηηθά λα απνξξίπηεηαη. Σα 

ππφινηπα ζηνηρεία ππφ αμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θιάζε.  
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3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΟΡΤΞΗ ΓΝΨΗ ΜΕ ΡΟΠΗ ΣΙ ΔΙΑΚΡΙΕΙ 

 

ηελ εμφξπμε γλψζεο ηα κνληέια θαηεγνξηνπνίεζεο είλαη δνκεκέλα κε βάζε ηζηνξηθά 

ζηνηρεία κε ζθνπφ αθξηβψο ηε δηάθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζε δηαθνξεηηθέο θιάζεηο ψζηε λα 

αλαγλσξηζηνχλ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκαδνπνίεζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θιάζεηο ή 

λα πξνβιεθζνχλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζε δείγκαηα κε θαηεγνξηνπνηεκέλα. Καη ζηηο δπν 

πεξηπηψζεηο ηα κνληέια θαηεγνξηνπνίεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ζπζηήκαηα απνθάζεσλ, αθφκε θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ 

απφθαζεο ζε δεδνκέλα θνηλσληθά επαίζζεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξφζβαζε 

αλζξψπσλ πνπ αηηνχληαη γηα πίζησζε ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ή γηα κηα ζέζε 

εξγαζίαο. Γεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ γίλεηαη φιν θαη πην δηαδεδνκέλε, 

ηφζν γίλεηαη κεγαιχηεξε θαη ε αλάγθε γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη νη απνθάζεηο ζα είλαη 

ειεχζεξεο απφ ζηνηρεία δηάθξηζεο.  

Ζ εξψηεζε πνπ γελλάηαη είλαη ε αθφινπζε. Δλψ ηα κνληέια θαηεγνξηνπνίεζεο 

ππνζηεξίδνπλ ηα ζπζηήκαηα απνθάζεσλ ηα νπνία νδεγνχλ ζε ιηγφηεξν ηπραίεο 

απνθάζεηο, είλαη πηζαλφ λα νδεγνχλ ζε θνηλσληθέο δηαθξίζεηο κε ηελ θαθψο ελλννχκελε 

έλλνηα; Ζ απάληεζε είλαη μεθάζαξα λαη! Δθκαηεχνληαο γλψζε απφ ηζηνξηθά δεδνκέλα είλαη 

πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε δηαθξίζεηο ιφγσ θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ ή ππνζπλείδεηα λα 

πξνδηθάζεη απνηειέζκαηα ιφγσ παξαδνζηαθψλ αληηιήςεσλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ απνηειεί 

αξλεηηθφ θξηηήξην γηα ηελ πξφζιεςε εγθχσλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο, δειαδή νη 

έγθπεο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, θαη αξγφηεξα εθαξκνζηεί ζηα 

ηζηνξηθά δεδνκέλα κνληέιν εμφξπμεο γλψζεο, δελ ζα πξέπεη λα θαλεί παξάμελν έλα 

απνηέιεζκα πνπ θαλεξψλεη ηελ άκεζε ζρέζε ηεο άξλεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηεο 

εγθπκνζχλεο θαη έηζη δεκηνπξγείηαη άκεζα ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ θαλφλα κε 

έλα μεθάζαξν ζηνηρείν δηάθξηζεο. Παξά ην γεγνλφο βέβαηα φηη έλαο ηέηνηνο θαλφλαο είλαη 

αθξηβήο θαη εχθνια αλαγλσξίζηκνο, δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ. 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                                    νθία Παπιάθε 

  

DISCRIMINATION AWARE DATA MINING 

 
27 

3.1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ  

 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε (classification) είλαη απφ ηηο πην γλσζηέο θαη δεκνθηιείο κεζφδνπο 

εμφξπμεο γλψζεο. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλαγλψξηζε πξνηχπσλ θαη εηθφλαο, ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ζηελ έγθξηζε ή απφξξηςε αηηήζεσλ γηα δάλεηα, αθφκε θαη ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηάζεσλ ζηελ νηθνλνκία. Ζ εθηίκεζε θαη ε πξφβιεςε κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο εηδηθνί ηχπνη θαηεγνξηνπνίεζεο. Ζ πξφβιεςε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ηηκήο ελφο γλσξίζκαηνο ζε κηα θιάζε απφ έλα ζχλνιν πηζαλψλ 

θιάζεσλ. Δλψ ζπλήζσο ζεσξείηαη φηη ην απνηέιεζκα ηεο πξφβιεςεο είλαη κηα ζπλερήο 

ηηκή, ε θαηεγνξηνπνίεζε πξνζπαζεί λα πξνβιέςεη κηα δηαθξηηή ηηκή. [5] 

ιεο νη πξνζεγγίζεηο ζηελ εθηέιεζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο πξνυπνζέηνπλ γλψζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

παξακέηξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθαξκνζηεί ε ηερληθή. Σα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο 

(training data) απνηεινχληαη απφ έλα δείγκα δεδνκέλσλ ηεο εηζφδνπ. Γεληθά, ην πξφβιεκα 

ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ζε βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα δηαηππσζεί σο ν νξηζκφο κηαο 

απεηθφληζεο φπνπ θάζε ζηνηρείν ηεο βάζεο εθρσξείηαη ζε κηα θαηεγνξία ή θιάζε ελφο 

ζπλφινπ θαηεγνξηψλ ή θιάζεσλ. Ζ θάζε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη αθξηβψο ηα ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ απεηθνληζηεί ζε απηή. Οη θαηεγνξίεο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο, δελ είλαη 

επηθαιππηφκελεο θαη δηακεξίδνπλ νιφθιεξε ηε βάζε δεδνκέλσλ.  

Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο πινπνηείηαη ζε δχν ζηάδηα. ην πξψην 

ζηάδην δεκηνπξγείηαη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ 

εθπαίδεπζεο. Σν κνληέιν πνπ δεκηνπξγείηαη θαηεγνξηνπνηεί κε ηε κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα 

ηα δεδνκέλα εηζφδνπ, δειαδή ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο. ην δεχηεξν 

ζηάδην, ην κνληέιν εθαξκφδεηαη ζηα δεδνκέλα ηεο ππφ εμέηαζε βάζεο, νπζηαζηηθά 

εθηειείηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε. 

Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί κέζνδνη : 

 

 Ο θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ, φπνπ εθηειείηαη κε ηε δηαίξεζε ηνπ ρψξνπ εηζφδνπ ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο βάζεο ζε πεξηνρέο φπνπ θάζε πεξηνρή ζπλδέεηαη κε κηα θαηεγνξία. 

 Υξήζε θαηαλνκψλ πηζαλφηεηαο. Γηα θάζε θαηεγνξία πνπ δίλεηαη Cj, P(ti | Cj) είλαη ε 
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ζπλάξηεζε θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο γηα ηελ θαηεγνξία ππνινγηζκέλε ζε έλα ζεκείν 

ti. Αλ ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο είλαη γλσζηή, ηφηε P(Cj)P(ti | Cj) είλαη ε εθηίκεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο φηη ε ti αλεθεη ζηελ θαηεγνξία Cj. 

 Υξήζε εθ ησλ πζηέξσλ πηζαλνηήησλ. Με δεδνκέλε κηα ηηκή δεδνκέλσλ ti, ζα 

ζέιακε λα θαζνξίζνπκε ηελ πηζαλφηεηα φηη ε ti αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Cj. Απηφ 

ππνδειψλεηαη κε ην P(Cj | ti) θαη νλνκάδεηαη εθ ησλ πζηέξσλ πηζαλφηεηα. Μηα 

πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο εθ 

ησλ πζηέξσλ πηζαλφηεηαο γηα θάζε θαηεγνξία θαη ζηε ζπλέρεηα ε εθρψξεζε ηνπ ti 

ζηελ θαηεγνξία εθείλε κε ηελ πςειφηεξε πηζαλφηεηα. [3] 

Σα απινπζηεπκέλα φξηα θαζψο θαη ηα δέλδξα απφθαζεο αλήθνπλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία, 

ελψ ηα λεπξσληθά δίθηπα αλήθνπλ ζηελ ηξίηε θαηεγνξία. 

Μεηξψληαο ηελ επίδνζε εξγαιείσλ ή κεζφδσλ θαηεγνξηνπνίεζεο, ν θαζνξηζκφο γηα ην 

πνην απνηέιεζκα είλαη πεξηζζφηεξν αθξηβέο ή απιά θαιχηεξν εμαξηάηαη απφ ηελ εξκελεία 

πνπ δίλνπλ νη ρξήζηεο ζηα δηαζέζηκα απνηειέζκαηα. Ζ επίδνζε ησλ αιγφξηζκσλ 

θαηεγνξηνπνίεζεο ζπρλά εμεηάδεηαη κε ηελ εθηίκεζε ηεο αθξίβεηαο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο. 

Χζηφζν, επεηδή θαηά βάζε ε θαηεγνξηνπνίεζε είλαη έλα αζαθέο πξφβιεκα, ε απάληεζε 

ηεο εμέηαζεο ηεο επίδνζεο ηνπ αιγφξηζκνπ εμαξηάηαη απφ ηελ θξίζε ηνπ ρξήζηε, ή πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ην ζθνπφ πνπ έρεη γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο. 

Αλ θαη ε αθξίβεηα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηε ζσζηή θαηεγνξία, ην εξψηεκα παξακέλεη: πνηα 

είλαη ε ζσζηή θαηεγνξία θαη πψο απηή θαζνξίζηεθε; ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν είλαη πνπ 

κπνξεί λα παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν ηεο εηζαγσγήο ραξαθηεξηζηηθψλ δηάθξηζεο ζηελ 

εμφξπμε δεδνκέλσλ γηα ηελ κέζνδν ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο είλαη δπλαηφ λα εκπεξηέρεη ζηνηρεία δηάθξηζεο ελάληηα ζε πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο.  

Αο πάξνπκε σο παξάδεηγκα ηνλ αιγφξηζκν ηεο παιηλδξφκεζεο (regression) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζνδνο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ, φπνπ νη ηηκέο εηζφδνπ 

είλαη νη εγγξαθέο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ θαη νη ηηκέο εμφδνπ αλαπαξηζηνχλ ηηο θαηεγνξίεο. 

Οπζηαζηηθά ε παιηλδξφκεζε δέρεηαη έλαλ αξηζκφ δεδνκέλσλ εηζφδνπ θαη ηαηξηάδεη απηά ηα 

δεδνκέλα ζε κηα εμίζσζε. Έλα απιφ πξφβιεκα γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 
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ζεσξείηαη ε εθηίκεζε ηεο εμίζσζεο γηα κηα επζεία γξακκή ζε δηζδηάζηαην ρψξν, ην νπνίν 

ηζνδπλακεί κε ηε δηακέξηζε ησλ δεδνκέλσλ  ζε δχν θαηεγνξίεο. Έλα παξάδεηγκα πνπ 

απηή ε κέζνδνο θαηεγνξηνπνίεζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί είλαη ε έγθξηζε ή απφξξηςε 

αίηεζεο ηξαπεδηθνχ δαλείνπ. 

Ζ γξακκηθή παιηλδξφκεζε (linear regression) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

αμηνινγήζεη ηελ ηζρχ ηεο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε δπν κεηαβιεηέο θαη ππνζέηεη φηη ππάξρεη 

κηα γξακκηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα δεδνκέλα ηεο εηζφδνπ θαη ηεο εμφδνπ. Σν κνληέιν 

ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο νξίδεηαη σο: 

 

y = c0 + c1x1 + ... + cnxn 

 

Τπάξρνπλ n κεηαβιεηέο εηζφδνπ (πξνγλψζηεο ή παιηλδξνκεηέο), κηα κεηαβιεηή εμφδνπ 

(απφθξηζε) θαη n+1 ζηαζεξέο νη νπνίεο έρνπλ εθηηκεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κνληεινπνίεζεο γηα λα ηαηξηάδνπλ ηα δείγκαηα εηζφδνπ. 

Αλ εθαξκφδνληαο απηφ ην κνληέιν, ζηηο κεηαβιεηέο εηζφδνπ πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηελ 

εμίζσζε ηεο παιηλδξφκεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ηεο αίηεζεο δαλείνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη κεηαβιεηέο φπσο ην θχιν, ε ειηθία θαη ε εζληθφηεηα ηνπ αηηνχληα 

ζπληζηνχλ παξάγνληεο δηάθξηζεο. 

  

 3.1.1 Bayesian Κατηγοριοποίηση 

 

Ζ Bayesian θαηεγνξηνπνίεζε πξνβιέπεη ηηο πηζαλφηεηεο κηα λέα πιεηάδα λα αλήθεη ζε κηα 

απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο. Ζ απφδνζε απηνχ ηνπ είδνπο θαηεγνξηνπνίεζεο 

είλαη αξθεηά πςειή θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ κεγάιε ηαρχηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ζε κεγάιεο Βάζεηο Γεδνκέλσλ. 

Θεσξψληαο φηη ε ζπλεηζθνξά φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο είλαη 

αλεμάξηεηε θαη φηη θάζε έλα ζπλεηζθέξεη εμίζνπ ζην πξφβιεκα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο, έρεη 

πξνηαζεί κηα απιή κέζνδνο θαηεγνξηνπνίεζεο ε νπνία είλαη γλσζηή σο απιντθή 

θαηεγνξηνπνίεζε θαηά Bayes θαη βαζίδεηαη ζηνλ θαλφλα ηνπ Bayes γηα ηελ ππφ ζπλζήθε 
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πηζαλφηεηα. Ο θαλφλαο Bayes είλαη κηα ηερληθή πνπ εθηηκά ηελ πηζαλνθάλεηα κηαο 

ηδηφηεηαο παίξλνληαο ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ζαλ απφδεημε ή ζαλ είζνδν. Αο 

ππνζέζνπκε φηη είηε ε ππφζεζε h1 είηε ε ππφζεζε h2 πξέπεη λα ζπκβεί, αιιά φρη θαη νη δχν. 

Δπίζεο αο ππνζέζνπκε φηη ην xi είλαη ην γεγνλφο πνπ έρεη παξαηεξεζεί. 

Ο θαλφλαο Bayes καο επηηξέπεη λα πξνζδηνξίδνπκε ηηο πηζαλφηεηεο ησλ ππνζέζεσλ, κε 

δεδνκέλε ηελ ηηκή θάπνηνπ δεδνκέλνπ, P(hj|xi). Δδψ αλαθεξφκαζε ζηηο πιεηάδεο φπνπ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θάζε xi κπνξεί λα είλαη ηηκή ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ ησλ δεδνκέλσλ. 

Κάζε hi κπνξεί λα είλαη ε ηηκή ελφο γλσξίζκαηνο, έλα ζχλνιν απφ ηηκέο ραξαθηεξηζηηθψλ ή 

αθφκε έλαο ζπλδπαζκφο απφ ηηκέο ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 

Οξηζκφο - Καλφλαο Bayes ή ζεψξεκα Bayes είλαη: 

 

 P(h1 | xi) =  P(xi | h1)P(h1) /  [P(xi | h1) + P(xi | h 2)P(h2)] 

 

Δδψ ην P(h1|xi) νλνκάδεηαη εθ ησλ πζηέξσλ πηζαλφηεηα, ελψ ην P(h1) είλαη ε εθ ησλ 

πξνηέξσλ πηζαλφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ππφζεζε h1 * P(xi) είλαη ε πηζαλφηεηα λα 

ζπκβεί ην δεδνκέλν κε ηηκή xi θαη P(xi|h1) είλαη ε ππφ ζπλζήθε πηζαλφηεηα λα ηθαλνπνηείηαη 

απφ ηελ πιεηάδα ε δεδνκέλε πηζαλφηεηα. 

Αλαιχνληαο ηε ζπλεηζθνξά θάζε ελφο «αλεμάξηεηνπ» ραξαθηεξηζηηθνχ, θαζνξίδεηαη κηα 

ππφ ζπλζήθε πηζαλφηεηα. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε γίλεηαη κε ην ζπλδπαζκφ ηεο ζπλέπεηαο πνπ 

έρνπλ ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πξφβιεςε πνπ γίλεηαη. Ζ πξνζέγγηζε 

νλνκάδεηαη απιντθή επεηδή ζεσξεί φηη ππάξρεη αλεμαξηεζία κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ 

δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Γεδνκέλν κηαο ηηκήο γηα έλα δεδνκέλν x i, ε πηζαλφηεηα φηη κηα 

ζρεηηθή πιεηάδα, ti, αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Cj πεξηγξάθεηαη απφ ηελ πηζαλφηεηα P(Cj | xi). 

Σα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαζνξίζνπλ ηηο P(x i), P(xi 

|Cj) θαη P(Cj). Απφ απηέο ηηο ηηκέο, ην ζεψξεκα Bayes καο επηηξέπεη λα εθηηκήζνπκε ηεο εθ 

ησλ πζηέξσλ πηζαλφηεηα P(Cj | xi) θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ P(Cj | ti). 

Γνζέληνο ελφο ζπλφινπ εθπαίδεπζεο, ν απιντθφο αιγφξηζκνο Bayes αξρηθά εθηηκά ηελ εθ 

ησλ πξνηέξσλ πηζαλφηεηα P(Cj) γηα θάζε θαηεγνξία κεηξψληαο ην πφζν ζπρλά θάζε 

θαηεγνξία εκθαλίδεηαη ζηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. Γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ, x i κπνξεί λα 
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κεηξεζεί ν αξηζκφο ησλ εκθαλίζεσλ θάζε ηηκήο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ x i γηα λα θαζνξίζεη 

ηελ P(xi). Παξφκνηα, ε πηζαλφηεηα P(xi | Cj) κπνξεί λα εθηηκεζεί κεηξψληαο πφζν ζπρλά 

θάζε ηηκή εκθαλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία ζηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

θνηηάκε φιεο ηηο ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Μηα πιεηάδα ζηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο 

κπνξεί λα έρεη πνιιά δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θάζε έλα κε πνιιέο ηηκέο. Απηφ πξέπεη 

λα γίλεη γηα φια ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη γηα φιεο ηηο ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. ηε 

ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχκε ηηο πηζαλφηεηεο πνπ έρνπλ παξαρζεί κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν 

φηαλ πξέπεη λα θαηεγνξηνπνηεζεί κηα λέα πιεηάδα. Οη πηζαλφηεηεο είλαη πεξηγξαθηθέο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα πξνβιεθηεί ε ζπκκεηνρή ζε κηα θαηεγνξία γηα ηελ ππφ κειέηε 

πιεηάδα. 

ηαλ θαηεγνξηνπνηνχκε κηα λέα πιεηάδα, ε ππφ ζπλζήθε θαη νη εθ ησλ πξνηέξσλ 

πηζαλφηεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην ζχλνιν εθπαίδεπζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

πξφβιεςε. Απηφ γίλεηαη κε ην ζπλδπαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαθφξσλ ηηκψλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πιεηάδαο. Αο ππνζέζνπκε φηη ε πιεηάδα ti έρεη p δηαθνξεηηθέο ηηκέο 

ραξαθηεξηζηηθψλ {xi1, xi2, … xip}. Απφ ηε θάζε ηεο πεξηγξαθήο μέξνπκε ηελ ηηκή ηεο 

πηζαλφηεηαο P(xik | Cj). πλερίδνπκε ππνινγίδνληαο ηελ ηηκή ηεο πηζαλφηεηαο P(t i | Cj) κε 

ηελ ρξήζε ηνπ ηχπνπ: 

P(xi | Cj) = ΠP(xik | Cj) , απφ k=1 έσο p 

 Έηζη, ηψξα έρνπκε ηηο εθ ησλ πξνηέξσλ πηζαλφηεηεο P(Cj) γηα θάζε θαηεγνξία θαη ηελ ππφ 

ζπλζήθε πηζαλφηεηα P(ti | Cj). Γηα λα ππνινγηζηεί ην P(ti), κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ 

πηζαλνθάλεηα γηα ην φηη ην ti αλήθεη ζηελ θάζε θαηεγνξία. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ 

εχξεζε ηεο πηζαλνθάλεηαο φηη απηή ε πιεηάδα αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαη ζηε 

ζπλέρεηα πξνζζέζνπκε φιεο απηέο ηηο ηηκέο. Ζ πηζαλφηεηα φηη ε ti αλήθεη ζε κηα θαηεγνξία 

είλαη ην γηλφκελν ησλ ππφ ζπλζήθε πηζαλνηήησλ γηα θάζε ηηκή ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ. ηελ 

ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ε εθ ησλ πζηέξσλ πηζαλφηεηα P(Cj | ti) γηα θάζε θαηεγνξία. Ζ 

θαηεγνξία κε ηελ πςειφηεξε πηζαλφηεηα είλαη απηή πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ πιεηάδα. 
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Παξάδεηγκα: 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο: 

 

Α/Α
Η Λ Ι Κ Ι Α Δ Ι  Ο Γ Η Μ Α Φ Ο Ι Σ Η Σ Η  Κ Α Σ Η Γ Ο Ρ Ι Α  Π Ι  Σ Χ  Η  Κ Λ Α  Η

1 ≤30 H (ΤΦΖΛΟ)
N  ( Ο Υ Ι ) H O  ( O X I )

2 ≤ 3 0 H  ( Τ Φ Η Λ Ο ) N  ( Ο Υ Ι ) L O  ( O X I )

3 3 1  -  4 0 H  ( Τ Φ Η Λ Ο ) N  ( Ο Υ Ι ) H N  ( N A I )

4 > 4 0 Μ  ( Μ Δ  Α Ι Ο ) N  ( Ο Υ Ι ) H N  ( N A I )

5 > 4 0 L  ( Υ Α Μ Η Λ Ο ) Y  ( Ν Α Ι ) H N  ( N A I )

6 > 4 0 L  ( Υ Α Μ Η Λ Ο ) Y  ( Ν Α Ι ) L O  ( O X I )

7 3 1  -  4 0 L  ( Υ Α Μ Η Λ Ο ) Y  ( Ν Α Ι ) L N  ( N A I )

8 ≤ 3 0 Μ  ( Μ Δ  Α Ι Ο ) N  ( Ο Υ Ι ) H O  ( O X I )

9 ≤ 3 0 L  ( Υ Α Μ Η Λ Ο ) Y  ( Ν Α Ι ) H N  ( N A I )

1 0 > 4 0 L  ( Μ Δ  Α Ι Ο ) Y  ( Ν Α Ι ) H N  ( N A I )

1 1 ≤ 3 0 Μ  ( Μ Δ  Α Ι Ο ) Y  ( Ν Α Ι ) L N  ( N A I )

1 2 3 1  -  4 0 Μ  ( Μ Δ  Α Ι Ο ) N  ( Ο Υ Ι ) L N  ( N A I )

1 3 3 1  -  4 0 H  ( Τ Φ Η Λ Ο ) Y  ( Ν Α Ι ) L N  ( N A I )

1 4 > 4 0 Μ  ( Μ Δ  Α Ι Ο ) N  ( Ο Υ Ι ) L O  ( O X I )

ΠΙΝΑΚΑ 12 ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΓΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟ BAYES 

 

Αο πξνζπαζήζνπκε ηψξα λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηελ πιεηάδα t = <≤30, M, Y,F > 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Bayesian θαηεγνξηνπνίεζε θαη ην ζχλνιν δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα. 

 

ΖΛΗΚΗΑ:  

P(≤30 | Y) = 2/9, P(≤30 | N) = 3/5, P(31..40 | Y) = 4/9, P(31..40 | N) = 0/5,  

P(>40 | Y) = 3/9, P(>40 | N) = 2/5 
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ΔΗΟΓΖΜΑ:  

P(L | Y) = 3/9, P(L | N) = 1/5, P(M | Y) = 4/9,P(M | N) = 2/5, P(H | Y) = 1/9, P(H | N) = 2/5 

 

ΦΟΗΣΖΣΖ:  

P(Y | Y) = 6/9, P(Y | N) = 1/5, P(N | Y) = 3/9, P(N | N) = 4/5 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΗΣΧΖ: P(Ζ | Y) = 6/9, P(Ζ | N) = 2/5, P( | L) = 3/9, P(L | N) = 3/5 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ YES (Y) 

P(Y) * P(≤30 | Y) * P(M | Y) * P(Y | Y) * P(H | Y) = 9/14 * 2/9 * 4/9 * 6/9 * 6/9 = 2592/91854 

= 0.0282 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΝΟ (Ν) 

P(N) * P(≤30 | N) * P(M | N) * P(Y | N) * P(H | N) = 5/14 * 3/5 * 2/5 * 1/5 * 2/5 = 60/8750 = 

0.0068 

 

Άξα ε λέα πιεηάδα εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία YES. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                                    νθία Παπιάθε 

  

DISCRIMINATION AWARE DATA MINING 

 
34 

3.2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΔΕΝΔΡΨΝ ΑΠΟΥΑΕΨΝ 

 

 

Μηα άιιε θαηεγνξία αιγνξίζκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

θαηεγνξηνπνίεζεο είλαη απηή ησλ Γέλδξσλ Απφθαζεο (Decision Trees). Σν κνληέιν 

θαηεγνξηνπνίεζεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο αιγνξίζκσλ είλαη κηα δελδξηθή δνκή. Μφιηο 

ρηηζηεί ε δελδξηθή δνκή, εθαξκφδεηαη ζε θάζε πιεηάδα ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ θαη 

θαηαιήγεη γηα θάζε κηα απφ απηέο ζε κηα θαηεγνξηνπνίεζε. H δηαδηθαζία 

θαηεγνξηνπνίεζεο ρσξίδεηαη ζε δχν θάζεηο: (α) ε θαηαζθεπή ηνπ δέλδξνπ θαη (β) ε 

εθαξκνγή ηνπ ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ. 

Οη ηερληθέο δέλδξσλ απνθάζεσλ βαζίδνληαη ζηε δηαίξεζε ηνπ ρψξνπ αλαδήηεζεο ζε 

νξζνγψληεο πεξηνρέο (ρξήζε ηεο ηερληθήο ηνπ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε»). Κάζε πιεηάδα ηεο 

Βάζεο Γεδνκέλσλ ηνπνζεηείηαη κε βάζε ηελ πεξηνρή φπνπ αλήθεη. Αθνινπζεί νξηζκφο γηα 

ηα δέλδξα απφθαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηεγνξηνπνίεζε. 

Έζησ κηα Βάζε Γεδνκέλσλ D = {t1, t2,…,tn}, φπνπ ti = ti1, ti2,…, tih θαη έζησ φηη ην ζρήκα ηεο 

Βάζεο Γεδνκέλσλ πεξηέρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά {Α1, Α2, …, Αh}. Δπίζεο, έζησ φηη 

έρνπκε έλα ζχλνιν θαηεγνξηψλ C = {C1, C2, …, Cm}. Έλα δέλδξν απφθαζεο ή δέλδξν 

θαηεγνξηνπνίεζεο είλαη κηα δελδξηθή δνκή πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ην D θαη έρεη ηηο εμήο 

ηδηφηεηεο: 

 Κάζε εζσηεξηθφο θφκβνο παίξλεη ην φλνκα ηνπ απφ έλα ραξαθηεξηζηηθφ, Ai. 

 Κάζε ηφμν παίξλεη ην φλνκα ηνπ απφ έλα θαηεγφξεκα πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

ζην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ παηέξα – θφκβν. 

 Κάζε θχιιν έρεη σο φλνκα κηα θαηεγνξία Cj 

 

Ζ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαηεγνξηνπνίεζεο, κε ηε ρξήζε δέλδξσλ απνθάζεσλ είλαη 

κηα δηαδηθαζία δχν βεκάησλ: 

 Δπαγσγή δέλδξνπ απφθαζεο: Ζ θαηαζθεπή ηνπ δέλδξνπ απφθαζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα εθπαίδεπζεο 

 Γηα θάζε ti πνπ αλήθεη ζην D, εθαξκνγή ηνπ δέλδξνπ απφθαζεο πνπ 
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θαηαζθεπάζηεθε ζην βήκαηεο επαγσγήο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ.  

 

Έλαο άιινο, πην γεληθφο νξηζκφο γηα ηα δέλδξα απφθαζεο είλαη ν αθφινπζνο: 

Έλα δέλδξν απφθαζεο, είλαη έλα δέλδξν φπνπ ε ξίδα θαη θάζε εζσηεξηθφο θφκβνο έρεη 

ραξαθηεξηζηεί κε κηα εξψηεζε. Σα ηφμα πνπ πξνέξρνληαη απφ θάζε θφκβν 

αληηπξνζσπεχνπλ θάζε πηζαλή απάληεζε ζηε ζρεηηθή εξψηεζε. Κάζε θχιιν 

αληηπξνζσπεχεη κηα πξφβιεςε ηεο ιχζεο ζην πξφβιεκα πνπ εμεηάδεηαη. ηα πξνβιήκαηα 

θαηεγνξηνπνίεζεο, ε πξφβιεςε είλαη ε θαηεγνξία ηεο πιεηάδαο πνπ εμεηάδεηαη. 

 

Έλα δέλδξν απφθαζεο θαηαζθεπάδεηαη ζπλήζσο ζε δχν θάζεηο: ηελ πξψηε θάζε, ηε 

θάζε ηεο αλάπηπμεο, θαηαζθεπάδεηαη έλα κεγάιν δέλδξν. Σν δέλδξν απηφ απεηθνλίδεη ηηο 

πιεηάδεο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ κε κεγάιε αθξίβεηα. Γηα παξάδεηγκα, ην δέλδξν κπνξεί λα 

πεξηέρεη θχιια γηα κεκνλσκέλεο πιεηάδεο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ. ηε δεχηεξε θάζε, ε 

νπνία νλνκάδεηαη θάζε «θιαδέκαηνο», πξνζδηνξίδεηαη ην ηειηθφ κέγεζνο ηνπ δέλδξνπ. Οη 

θαλφλεο πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ απφ ην δέλδξν πξηλ ηε θάζε ηνπ θιαδέκαηνο είλαη 

αξθεηά εμεηδηθεπκέλνη. Πεξηνξίδνληαο ην κέγεζνο ηνπ δέλδξνπ, παξάγνπκε κηθξφηεξν 

αξηζκφ γεληθφηεξσλ θαλφλσλ ην νπνίν είλαη θαιχηεξν απφ ην λα έρνπκε πνιινχο θαη 

εμεηδηθεπκέλνπο θαλφλεο. 

Αθνινπζνχλ θάπνηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ησλ δέλδξσλ 

απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο αιγνξίζκνπο θαηαζθεπήο 

θαη ζηα νπνία είλαη δπλαηφ λα αληρλεπηνχλ  θαλφλεο πνπ ζπληζηνχλ ζε δηάθξηζε ελάληηα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο. 

 Δπηινγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ δηάζπαζεο: ν θαζνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ραξαθηεξηζηηθά δηάζπαζεο, επεξεάδεη ηελ απφδνζε ηνπ 

δέλδξνπ απφθαζεο αθνχ κεξηθά είλαη θαιχηεξα απφ ηα άιια. Ζ επηινγή ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπλφινπ 

εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηελ εκπεξηζηαησκέλε άπνςε ησλ εηδηθψλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα. 

 

 Γηάηαμε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ δηάζπαζεο: Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία επηιέγνληαη ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά δηάζπαζεο είλαη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ.  

 

 Γηαζπάζεηο: Ο αξηζκφο ησλ δηαζπάζεσλ πνπ έρνπκε ζρεηίδεηαη κε ηε δηάηαμε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. ε κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην πεδίν είλαη κηθξφ, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη ν αξηζκφο ησλ δηαζπάζεσλ είλαη κηθξφο. Αληίζεηα, αλ ην πεδίν είλαη 

ζπλερέο ή έρεη κεγάιν πιήζνο δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ, ν αξηζκφο ησλ δηαζπάζεσλ 

πνπ ζα γίλνπλ δελ είλαη απιή δηαδηθαζία. 

 

 Γνκή ηνπ δέλδξνπ: Γηα λα έρνπκε θαιχηεξε απφδνζε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε, είλαη 

επηζπκεηφ λα έρνπκε έλα ηζνδπγηζκέλν δέλδξν απφθαζεο κε ηα ιηγφηεξα δπλαηά 

επίπεδα. Χζηφζν, θάηη ηέηνην ίζσο απαηηνχζε πνιχπινθεο ζπγθξίζεηο κε πνιιέο 

δηαθιαδψζεηο. 

 

 Κξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ: O θάζε αιγφξηζκνο παξαγσγήο ελφο δέλδξνπ απφθαζεο 

έρεη δηαθνξεηηθφ θξηηήξην ηεξκαηηζκνχ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ δέλδξνπ, φπσο είλαη 

θπζηθφ, ηεξκαηίδεη φηαλ ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο, δνθηκάδνληαη θαη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ηέιεηα. Χζηφζν, έλα κεγάιν δέλδξν απφθαζεο ίζσο δελ είλαη 

ηφζν απνδνηηθφ. Έηζη, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ζηακαηάκε ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

δέλδξνπ. Κάηη ηέηνην απνηειεί ζπκβηβαζκφ κεηαμχ αθξίβεηαο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

θαη ζηελ απφδνζε. Δπίζεο, είλαη επηζπκεηφ λα ζηακαηήζνπκε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

δέλδξνπ ψζηε λα απνθχγνπκε θαηλφκελα ππεξπξνζαξκνγήο. 

 

 Γεδνκέλα εθπαίδεπζεο: Ζ δνκή ηνπ δέλδξνπ απφθαζεο εμαξηάηαη ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ, ζηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Αλ ην ζχλνιν απηφ 

είλαη πνιχ κηθξφ, ηφηε ίζσο ην δέλδξν λα κελ είλαη αξθεηά ζπγθεθξηκέλν ψζηε λα 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε γεληθά δεδνκέλα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ ην ζχλνιν 

εθπαίδεπζεο είλαη κεγάιν, ηφηε ππάξρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα έρνπκε 

θαηλφκελα ππεξπξνζαξκνγήο. 
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 Κιάδεκα: Αθνχ θαηαζθεπαζηεί έλα δέλδξν, είλαη πηζαλφ λα ρξεηάδνληαη θάπνηεο 

ηξνπνπνηήζεηο ζε απηφ, ψζηε λα βειηησζεί ε απφδνζε ηνπ. Ζ θάζε ηνπ 

θιαδέκαηνο (pruning) αθαηξεί θάπνηεο πεξηηηέο ζπγθξίζεηοή λα δηαγξάθεη θάπνηα 

ππνδέλδξα κε ζηφρν ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο απφδνζεο. 

 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εμφξπμε γλψζεο κέζσ δέλδξσλ απφθαζεο, αξρηθά νξίδεηαη ην 

δέλδξν θαη έπεηηα εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Ζ 

πξνζέγγηζε ησλ απνθάζεσλ βαζίδεηαη ζηε δηαίξεζε ηνπ ρψξνπ αλαδήηεζεο ζε πεξηνρέο. 

Μηα πιεηάδα δεδνκέλσλ θαηεγνξηνπνηείηαη κε βάζε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία αλήθεη. 

Σα γλσξίζκαηα απφ ην ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

νλνκαηίζνπλ ηνπο θφκβνπο ηνπ δέλδξνπ νλνκάδνληαη γλσξίζκαηα δηαίξεζεο (splitting 

attributes). Σα θαηεγνξήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα νλνκαηίζνπλ ηα ηφμα ηνπ 

δέλδξνπ νλνκάδνληαη θαηεγνξήκαηα δηάζπαζεο (splitting predicates). Γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ δέλδξνπ απφθαζεο ρξεζηκνπνηείηαη αλαδξνκηθφο αιγφξηζκνο εμεηάδνληαο ηα 

δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. Υξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ θαη κε βάζε 

ηε ζηξαηεγηθή πνπ απαηηείηαη ην δέλδξν λα εμππεξεηήζεη επηιέγεηαη πξψην ην πην 

θαηάιιειν γλψξηζκα θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηα πην θαηάιιεια θαηεγνξήκαηα. Ο 

αιγφξηζκνο ζπλερίδεη αλαδξνκηθά ρηίδνληαο ην δέλδξν θαη θηάλνληαο ζηελ νινθιήξσζή 

ηνπ φηαλ θαιπθζνχλ θάπνηα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ.  

Χο πξνο ηελ επηινγή ησλ γλσξηζκάησλ δηάζπαζεο, δελ είλαη κφλν απαξαίηεηε ε εμέηαζε 

ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ εθπαίδεπζεο αιιά επίζεο θαη ε άπνςε ησλ εηδηθψλ 

αλάινγα κε ην αληηθείκελν πνπ εμεηάδεηαη. ην ζεκείν απηφ ιφγσ ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο 

ζηελ επηινγή ησλ γλσξηζκάησλ κπνξεί λα παξαηεξεζεί ξνπή πξνο θξηηήξηα ηα νπνία λα 

εκπεξηέρνπλ άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε εηο βάξνο αηφκσλ ή νκάδσλ. 

Άκεζε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ησλ δέλδξσλ απφθαζεο βξίζθεηαη ζηελ ηερληθή “scoring 

systems” κε ζθνπφ ηε ιήςε απφθαζεο δεδνκέλεο ηεο βαζκνιφγεζεο (score) πνπ 

ιακβάλεηαη ζε θάζε θφκβν ηνπ δέλδξνπ. 
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 3.2.1 Αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης κανόνων IF-THEN 

 

Ζ χπαξμε θαλφλσλ επηηξέπνπλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε κε κεγάιε αθξίβεηα. Γηα παξάδεηγκα 

ζα κπνξνχζακε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηνπο καζεηέο κηαο ηάμεο βάζεη ησλ παξαθάησ 

θαλφλσλ: 

 

If 10 ≤ grade, then class = Α 

If 6 ≤ grade < 10, then class = Β 

If grade < 6, then class = C 

 

Έλαο θαλφλαο θαηεγνξηνπνίεζεο (classification rule) , r = a, c, απνηειείηαη απφ ην if ή 

πξφηεξν ηκήκα (antecedent), a θαη απφ ην then ή ην επαθφινπζν ηκήκα (consepuent), c. Ζ 

ππφζεζε πεξηέρεη έλα θαηεγφξεκα γηα θάζε πιεηάδα πνπ κπνξεί λα είλαη είηε αιεζήο είηε 

ςεπδήο. Γηα ηελ παξαγσγή ησλ θαλφλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα δέλδξν 

απφθαζεο, σζηφζν απηφ δε ζεκαίλεη φηη νη θαλφλεο είλαη ηζνδχλακνη κε ην δέλδξν. 

Τπάξρνπλ αιγφξηζκνη παξαγσγήο θαλφλσλ απφ δέλδξα απφθαζεο θαη άιινη πνπ ηνπο 

παξάγνπλ ρσξίο ηελ χπαξμε ηνπ δέλδξνπ. πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ δχν ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο θαλφλεο θαη ζηα δέλδξα: 

 

 Σν δέλδξν ππνλνεί κηα ζεηξά κε ηελ νπνία γίλεηαη ε δηάζπαζε, ελψ νη θαλφλεο δελ 

έρνπλ ζεηξά. 

 Έλα δέλδξν θαηαζθεπάδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ελψ γηα λα 

δεκηνπξγεζεί έλαο θαλφλαο εμεηάδεηαη κφλν κηα θαηεγνξία. 

Ζ παξαγσγή ησλ θαλφλσλ απφ έλα δέλδξν απφθαζεο δελ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε 

δηαδηθαζία. Μπνξνχκε λα παξάγνπκε ηφζνπο θαλφλεο, φζα ηα θχιια ηνπ δέλδξνπ. Σν 

πξφηεξν ηκήκα κπνξεί λα παξαρζεί απφ ηελ ζχδεπμε ησλ θαηεγνξεκάησλ (θάζε ηφμν είλαη 

έλα θαηεγφξεκα) πνπ ζπλαληάκε ζην κνλνπάηη απφ ηε ξίδα πξνο ην θχιιν, ελψ ην 

επαθφινπζν ηκήκα ζπλζέηεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ θχιινπ φπνπ θαηαιήγεη ην κνλνπάηη. 
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 3.3 ΝΕΤΡΨΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ 

 

Σα Νεπξσληθά Γίθηπα (Neural Networks) κνληεινπνηνχληαη κε βάζε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα λεπξσληθά δίθηπα είλαη ζπζηήκαηα 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξίαο πνπ απνηεινχληαη απφ έλα γξάθν θαη δηάθνξνπο αιγφξηζκνπο 

πνπ πξνζπειαχλνπλ απηφλ ην γξάθν. Κάζε θφκβνο ηνπ γξάθνπ είλαη ζαλ αλεμάξηεηνη 

λεπξψλεο, ελψ ηα ηφμα είλαη ζχλδεζκνη ησλ λεπξψλσλ. Κάζε έλαο απφ ηνπο θφκβνπο είλαη 

ζηνηρείν επεμεξγαζίαο πνπ ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηνπο άιινπο θαη ρξεζηκνπνηεί κφλν 

ηνπηθά δεδνκέλα πνπ θαζνδεγνχλ ηελ επεμεξγαζία. 

Έλα λεπξσληθφ δίθηπν κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ έλαο θαηεπζπλφκελνο γξάθνο κε πεγή 

(είζνδνο), θαηαβφζξα (έμνδνο) θαη εζσηεξηθνχο (θξπκκέλνπο) θφκβνπο. Οη θφκβνη εηζφδνπ 

θαη εμφδνπ πεξηέρνληαη ζηα αληίζηνηρα ζηξψκαηα, ζηξψκα εηζφδνπ θαη ζηξψκα εμφδνπ. Οη 

θξπκκέλνη θφκβνη βξίζθνληαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα θξπκκέλα ζηξψκαηα. Πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ηα λεπξσληθά δίθηπα δελ είλαη θαηάιιεια γηα εθαξκνγέο πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ αθνχ απηά απαηηνχλ καθξχ ρξφλν εθπαίδεπζεο. 

 

Έλα λεπξσληθφ δίθηπν είλαη έλαο θαηεπζπλφκελνο γξάθνο F=<V,A> κε θνξπθέο 

V={1,2,…,λ} θαη ηφμα Α = {<i,j> | 1 ≤ i, j ≤ n}, κε ηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνχο: 

 Σν V ρσξίδεηαη ζε έλα ζχλνιν απφ θφκβνπο εηζφδνπ Vi, θξπκκέλνπο θφκβνπο Vh 

 θαη θφκβνπο εμφδνπ Vo. 

 Οη θνξπθέο ρσξίδνληαη ζε ζηξψκαηα (1,2,…,k) κε φινπο ηνπο θφκβνπο εηζφδνπ ζην 

πξψην ζηξψκα, φινπο ηνπο θξπκκέλνπο θφκβνπο ζηα ζηξψκαηα 2,…,k-1 

(θξπκκέλα ζηξψκαηα) θαη φινπο ηνπο θφκβνπο εμφδνπο ζην ζηξψκα k. 

 Κάζε ηφμν <i,j> πξέπεη λα έρεη ηνλ θφκβν i ζην ζηξψκα h-1 θαη ηνλ θφκβν j ζην 

ζηξψκα h. 

 Σν ηφμν <i,j> έρεη ζαλ εηηθέηα ηελ αξηζκεηηθή ηηκή wij. 

 Ο θφκβνο i έρεη γηα εηηθέηα ηε ζπλάξηεζε fi. 

 

Τπάξρνπλ θαη άιινη πην γεληθνί νξηζκνί λεπξσληθψλ δηθηχσλ νη νπνίνη επηηξέπνπλ ηελ 
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χπαξμε ηφμσλ κεηαμχ θφκβσλ νπνηνδήπνηε ζηξσκάησλ. 

Έλα κνληέιν λεπξσληθνχ δηθηχνπ είλαη έλα ππνινγηζηηθφ κνληέιν πνπ απνηειείηαη απφ 

ηξία κέξε: 

 Σν γξάθν ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ, ν νπνίνο νξίδεη ηε δνκή δεδνκέλσλ. 

 Σνλ αιγφξηζκν κάζεζεο πνπ δείρλεη κε πνηνλ ηξφπν γίλεηαη ε κάζεζε. 

 Σηο ηερληθέο αλάθιεζεο πνπ θαζνξίδνπλ πψο ε πιεξνθνξία παξέρεηαη απφ ην 

δίθηπν. 

Ζ έμνδνο θάζε θφκβνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο (activation function). Ζ 

ζπλάξηεζε εθαξκφδεηαη ζε ζχλνιν ησλ ηηκψλ ησλ εηζφδσλ πνπ έξρνληαη κέζσ ησλ ηφμσλ 

εηζφδνπ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα αληίζηνηρα βάξε. Έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο φπσο γηα παξάδεηγκα απηέο ηνπ θαησθιηνχ, 

ζηγκνεηδείο, ζπκκεηξηθέο ζηγκνεηδείο θαη Gaussian. Μηα ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο θαιείηαη 

θαη θαλφλαο δηέγεξζεο παξαπέκπνληαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ. ηαλ 

ε είζνδνο ζε έλαλ λεπξψλα είλαη κεγάιε, ηφηε απηφο δηεγείξεηαη ζηέιλνληαο έλα ειεθηξηθφ 

ζήκα ζην λεπξίηε (έμνδνο). Σα λεπξσληθά δίθηπα, κηκνχληαη ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία 

παξάγνληαο έμνδν ζε έλαλ θφκβν κφλν φηαλ ε ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο δίλεη κηα αξθεηά 

κεγάιε ηηκή. 

Σα λεπξσληθά δίθηπα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιέο ηερληθέο εμφξπμεο γλψζεο. ηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πξνβιήκαηα θαηεγνξηνπνίεζεο απνηεινχλ κνληέια πνπ 

αλαπαξηζηνχλ ηνλ ηξφπν πνπ θαηεγνξηνπνηείηαη θάζε πιεηάδα ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ. Οη 

ζπλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο ζπλήζσο είλαη ζηγκνεηδείο. ηαλ κηα πιεηάδα πξέπεη λα 

θαηεγνξηνπνηεζεί, ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο απφ ραξαθηεξηζηηθά γηα απηήλ ηελ πιεηάδα 

εηζέξρνληαη ζην γξάθν κέζσ ησλ εηζφδσλ. πλήζσο ππάξρεη έλαο θφκβνο εμφδνπ γηα 

θάζε θαηεγνξία. Ζ ηηκή ηεο θάζε εμφδνπ δείρλεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο πιεηάδαο λα αλήθεη 

ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία. Ζ πιεηάδα ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ θαηεγνξία κε ηελ πςειφηεξε 

πηζαλφηεηα. Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ηξνπνπνηεί ηηο ηηκέο ησλ ηφμσλ έηζη ψζηε λα 

έρνπκε θαηεγνξηνπνίεζε κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζπλερίδεηαη 

κέρξηο φηνπ ε αθξίβεηα θηάζεη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ή ηειεηψζνπλ ηα δεδνκέλα 

εθπαίδεπζεο. Ζ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαηεγνξηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηψληαο 

λεπξσληθά δίθηπα πεξηιακβάλεη ηα εμήο βήκαηα: 
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 Καζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ εμφδσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ είζνδνη. Καζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ θξπκκέλσλ 

ζηξσκάησλ. Σν βήκα απηφ εθηειείηαη απφ ηνλ εηδηθφ ηνπ ηνκέα. 

 Καζνξηζκφο ησλ βαξψλ θαη ησλ ζπλαξηήζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 Μεηάδνζε ηεο θάζε πιεηάδαο ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ δηθηχνπ θαη 

αμηνιφγεζε ηεο εμφδνπ σο πξνο ην πξαγκαηηθφ απνηέιεζκα. Αλ ε 

θαηεγνξηνπνίεζε είλαη αθξηβήο, νη εηηθέηεο πξνζαξκφδνληαη θαηάιιεια ψζηε λα 

ζηγνπξεπηεί ην φηη απηή ε θαηεγνξηνπνίεζε έρεη πςειφηεξν βάξνο γηα ηελ έμνδν ηελ 

επφκελε θνξά. Απφ ηελ άιιε, αλ ε θαηεγνξηνπνίεζε δελ είλαη ζσζηή, ηα βάξε 

πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ψζηε λα δψζνπλ κηα ρακειφηεξε ηηκή γηα απηήλ ηελ 

θαηεγνξία. 

 Μεηάδνζε θάζε πιεηάδαο ti κέζα ζην δίθηπν γηα λα γίλεη ε θαηεγνξηνπνίεζε.   

 

Τπάξρνπλ αξθεηά ζέκαηα πνπ πξέπεη λα κειεηεζνχλ απφ θάπνηνλ εηδηθφ ηνπ πεδίνπ. 

πγθεθξηκέλα, ν εηδηθφο ζα πξέπεη λα κειεηήζεη ηα εμήο ζέκαηα: 

 

 Υαξαθηεξηζηηθά (αξηζκφο θφκβσλ εηζφδνπ): Σν ζέκα απηφ είλαη παξφκνην κε ηελ 

επηινγή ραξαθηεξηζηηθψλ δηάζπαζεο ζηα δέλδξα απφθαζεο. 

 

 Αξηζκφο θξπκκέλσλ ζηξσκάησλ: ηελ πην απιή πεξίπησζε ππάξρεη κφλν έλα 

θξπκκέλν ζηξψκα. 

 

 Αξηζκφο θξπκκέλσλ θφκβσλ: Απηφ είλαη έλα αξθεηά δχζθνιν δήηεκα. Έρνπλ γίλεη 

πνιιέο κειέηεο πνπ πξνζπαζνχλ λα απαληήζνπλ ζε απηή ηελ εξψηεζε. Απηφ πνπ 

είλαη ζίγνπξν είλαη φηη ν αξηζκφο ησλ θξπκκέλσλ θφκβσλ εμαξηάηαη απφ ηε δνκή 

ηνπ λεπξσληθνχ δηθηχνπ, ην είδνο ησλ ζπλαξηήζεσλ ελεξγνπνίεζεο, ηνλ αιγφξηζκν 

εθπαίδεπζεο θαη ην πξφβιεκα πνπ επηιχεηαη. Αλ απηφο ν αξηζκφο είλαη κηθξφο, 

έρνπκε απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα ζπλαληήζνπκε ην θαηλφκελν ηεο 
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ππνπξνζαξκνγήο θαη ε ζπλάξηεζε λα κε καζεπηεί. Αληίζεηα, αλ 

ρξεζηκνπνηήζνπκε πνιινχο θφκβνπο έρνπκε αληίζηνηρεο πηζαλφηεηεο λα 

ζπλαληήζνπκε ππεξπξνζαξκνγή. Οη εκπεηξηθνί θαλφλεο ζηεξίδνληαη ζην κέγεζνο 

ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο. 

 

 Γεδνκέλα εθπαίδεπζεο: Αλ έρνπκε πνιιά δεδνκέλα εθπαίδεπζεο, ηφηε κπνξεί ην 

κνληέιν λα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ππεξπξνζαξκνγήο ελψ κε ιίγα δεδνκέλα 

κπνξεί λα κελ είλαη ηθαλφ λα εθηειεί ηελ θαηεγνξηνπνίεζε κε κεγάιε αθξίβεηα.  

 Αξηζκφο εμφδσλ: πλήζσο έρνπκε ηφζνπο θφκβνπο εμφδνπ φζεο είλαη νη 

θαηεγνξίεο. Χζηφζν απηφ δε γίλεηαη πάληα ζηελ πξάμε. π.ρ. αλ έρνπκε δχν 

θαηεγνξίεο, κπνξνχκε λα έρνπκε κφλν έλαλ θφκβν κε ηελ ηηκή ηνπ απνηειέζκαηνο 

λα δείρλεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο. Δχθνια κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε ηελ πηζαλφηεηα ηεο άιιεο θαηεγνξίαο. 

 

 Γηαζπλδέζεηο: ηελ πην απιή πεξίπησζε θάζε θφκβνο ζπλδέεηαη κε φινπο ηνπο 

θφκβνπο ηνπ επφκελνπ επηπέδνπ. 

 

 Βάξε: Σν βάξνο ελφο ηφμνπ δείρλεη ην ζρεηηθφ βάξνο κεηαμχ ησλ θφκβσλ πνπ 

ζπλδέεη. Σα αξρηθά βάξε είλαη κηθξνί, ζεηηθνί θαη ηπραίνη αξηζκνί. 

 

 πλαξηήζεηο ελεξγνπνίεζεο: Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξεο 

ζπλαξηήζεηο. 

 

 Σερληθή κάζεζεο: Ζ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βαξψλ 

ιέγεηαη ηερληθή κάζεζεο. Οη πην γλσζηέο ηερληθέο κάζεζεο είλαη θάπνηα κνξθή 

νπηζζνδξφκεζεο (backpropagation). Ζ νπηζζνδξφκεζε είλαη κηα ηερληθή κάζεζεο 

πνπ πξνζαξκφδεη ηα βάξε κε ην λα κεηαδίδεη ηηο αιιαγέο πξνο ηα πίζσ, δειαδή 

απφ ηνπο θφκβνπο εμφδνπ ζηνπο θφκβνπο εηζφδνπ. 
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 Σεξκαηηζκφο: Ζ κάζεζε ηεξκαηίδεη είηε φηαλ ηειεηψζνπλ ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο 

είηε ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηεο ελδείμεηο ηνπ ρξφλνπ ή ηνπ ξπζκνχ εκθάληζεο 

ιαζψλ. 

 

 Διάδοση και Μάθηση 

 

Ζ πην γλσζηή ηερληθή γηα επεμεξγαζία ζηα λεπξσληθά δίθηπα νλνκάδεηαη δηάδνζε 

(propagation). Έζησ κηα πιεηάδα εηζφδνπ κε h ραξαθηεξηζηηθά. Κάζε έλα απφ ηα h 

ραξαθηεξηζηηθά δίλεηαη ζε έλαλ θφκβν εηζφδνπ. ηε ζπλέρεηα ζε θάζε θφκβν εθαξκφδεηαη ε 

ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο. Μεηά απφ απηή ηελ εθαξκνγή δεκηνπξγείηαη κηα ηηκή εμφδνπ, ε 

νπνία δηαδίδεηαη ζε φια ηα ηφμα ηνπ θφκβνπ. Έηζη νη θφκβνη ηνπ επφκελνπ ζηξψκαηνο 

δέρνληαη ηηκέο ζηηο εηζφδνπο ηνπο. Απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κέρξη νη ηηκέο δηαδνζνχλ 

ζην ζηξψκα εμφδνπ. 

 

Ζ κάζεζε είλαη ε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ησλ βαξψλ βάζεη ηεο απφδνζεο ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε. Απηφ επηηπγράλεηαη ζπγθξίλνληαο ηελ έμνδν κε ηελ επηζπκεηή 

ζπκπεξηθνξά. Δίλαη επηζπκεηφ ζε θάζε επαλάιεςε ην ζθάικα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο λα 

κεηψλεηαη, απηφ φκσο δε γίλεηαη πάληα. Ο αιγφξηζκνο απηφο πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε 

θάπνην ηξφπν ππνινγηζκνχ ζθάικαηνο φπσο επίζεο θαη κε κηα ηερληθή πξνζαξκνγήο ησλ 

βαξψλ. Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ηε εχξεζε ηνπ ζθάικαηνο είλαη 

ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα. 
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4. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΥΤΓΗ ΔΙΑΚΡΙΕΨΝ 

 4.1 Mέτρηση διακρίσεων 

 

Ζ πην απιή πξνζέγγηζε γηα λα αλαγλσξίζνπκε θαη λα κεηψζνπκε ηα ζηνηρεία δηάθξηζεο ζα 

κπνξνχζε λα ήηαλ απιά λα νξίζνπκε έλα ζχλνιν επηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ σο ελ δπλάκεη 

ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ δηάθξηζε. Παξ’ φια απηά κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα 

απνδεηρηεί αθειήο, γηαηί ε δηάθξηζε κπνξεί λα κελ αλαγλσξίδεηαη ζε έλα κεκνλσκέλν 

ζηνηρείν, κπνξεί φκσο λα αλαγλσξηζηεί ζε έλαλ ζπλδπαζκφ απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ κε θάπνην 

άιιν. Γηα παξάδεηγκα, εγθπκνλνχζεο γπλαίθεο, κεηνλφηεηεο πνπ δνπλ ζε θαθφθεκεο 

γεηηνληέο, ειηθησκέλνη άλζξσπνη κε ρακειφ εηζφδεκα θαη νχησ θαζεμήο. πλεπψο, 

ζεσξνχκε σο πηζαλά ζηνηρεία δηάθξηζεο (PD – potentially discriminatory) έλα ζχλνιν 

επηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ θαη φρη απαξαίηεηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζηνηρείν ή φια ηα ζηνηρεία ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ. Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν 

ζπλδπαζκφο δχν ζηνηρείσλ, φπνπ ην έλα εμ’ απηψλ είλαη ελ δπλάκεη ζηνηρείν δηάθξηζεο, 

απνηειεί θαη επίζεο έλα ζηνηρείν πηζαλήο δηάθξηζεο. Καη κάιηζηα ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ζπλδπάδνληαη ζηνηρεία κε πηζαλή δηάθξηζε ηφηε απμάλεηαη ε δηάθξηζε σο πξνο ην ηκήκα 

ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πιήηηεη ε δηάθξηζε. ηελ πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζήζεη 

ππνζέηνπκε φηη ν αλαιπηήο πνπ ελδηαθέξεηαη λα κειεηήζεη ην θαηλφκελν, είηε αλαδεηά ηα 

ζηνηρεία δηάθξηζεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο είηε κε βάζε ηε γλψζε ηνπ 

είηε θαη κε ην ζπλδπαζκφ ησλ δχν παξαπάλσ. [6] 

Ζ άκεζε δηάθξηζε κνληεινπνηείηαη κέζσ ελ δπλάκεη θαλφλσλ κε ζηνηρεία δηάθξηζεο, νη 

νπνίνη είλαη θαλφλεο θαηεγνξηνπνίεζεο Α, Β  C πνπ πεξηέρνπλ ελ δπλάκεη ζηνηρεία κε 

δηάθξηζε, έζησ Α. Τπάξρεη πάληα έλαο δηαρσξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ελφο ζπλφινπ ζε έλα 

ηκήκα κε κφλν ελ δπλάκεη ζηνηρεία δηάθξηζεο (PD – Potential Discrimination) θαη ζε έλα 

ηκήκα ρσξίο ζηνηρεία δηάθξηζεο  (PND – Potential Non - Discrimination). Έλα ζχλνιν κε 

ζηνηρεία δηάθξηζεο δελ νδεγεί πάληα ζε ελέξγεηεο κε ζηνηρεία δηάθξηζεο. Με ζθνπφ ηε 

κέηξεζε ηνπ θάζε θαλφλα, εηζάγεηαη ε παξακέηξνο α σο κέηξν δηάθξηζεο πνπ θέξνπλ νη 

θαλφλεο. Ζ παξάκεηξνο α κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ην θιεηδί γηα λα απμεζεί ην 

επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ θαλφλσλ θαηεγνξηνπνίεζεο ελάληηα ζηηο δηαθξίζεηο. Ζ άκεζε 

δηάθξηζε πξνθχπηεη απφ έλα ζχλνιν ην νπνίν πεξηέρεη ζηνηρεία δηάθξηζεο. (Δηθφλα 1 – 
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αξηζηεξφ ζρήκα) [7] 

 

 

Δικόνα 1 ΑΜΔΗ ΚΑΙ ΔΜΜΔΗ ΓΙΑΚΡΙΗ 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ έκκεζε δηάθξηζε, ζεσξνχκε θαλφλεο ηχπνπ D, B  C, ηνπο νπνίνπο 

ζεσξνχκε PND, δειαδή φηη δελ πεξηέρνπλ ζηνηρεία δηάθξηζεο, παξ’ φια απηά κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε δηαθξίζεηο. Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε ηνλ PND θαλφλα «δχζθνια 

δίλεηαη πηζησηηθφ δάλεην ζε αλζξψπνπο πνπ δνχλ ζηελ πεξηνρή επφιηα κε ηαρπδξνκηθφ 

θψδηθα 10442». Απηφο κπνξεί λα είλαη έλαο θαλφλαο “redlining” κπνξεί θαη φρη. Γηα λα 

δηαπηζησζεί αλ φλησο απηφο είλαη έλαο θαλφλαο δηάθξηζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γλψζε κε βάζε ηα θνηλσληθά πξφηππα (background knowledge). Έηζη ζην παξάδεηγκα κε 

ηνλ ηαρπδξνκηθφ θψδηθα, αλ είλαη γλσζηφ φηη ζηα επφιηα κέλνπλ θπξίσο κνπζνπικάλνη 

κεηαλάζηεο, ηφηε ρσξίο ακθηβνιία είλαη έλαο θαλφλαο κε δηάθξηζε ελάληηα ζε κεηνλνηηθνχο 

ΔΛΔΓΥΟ ΑΜΔΗ 
ΓΙΑΚΡΙΗ 

ΚΑΝΟΝΔ ΜΔ 
ΓΙΑΚΡΙΗ 

Α, Β C 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ 

ΣΟΙΥΔΙΑ  
ΓΙΑΚΡΙΗ 

ΚΑΝΟΝΔ ΜΔ 
ΠΙΘΑΝΗ ΓΙΑΚΡΙΗ 

Α, Β  C 

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΜΔΗ 

ΓΙΑΚΡΙΗ ΜΔΩ 
ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

ΓΝΩΗ 

ΓΝΩΗ Δ ΥΔΗ 

ΜΔ ΣΙ 

ΓΙΑΚΡΙΔΙ 

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ 

ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΓΙΑΚΡΙΗ 

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΚΡΙΔΙ 

 

D, B  C 

ΚΑΝΟΝΔ ΜΔ 
ΓΙΑΚΡΙΗ 

Α, Β  C 

A, B  D 
D, B  A 
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πιεζπζκνχο. Δδψ ζεσξνχκε φηη ην ππφβαζξν ηεο γλψζεο παίξλεη ηε κνξθή θαλφλσλ 

ζπζρεηηζκνχ ζπλδένληαο ην ζηνηρείν D ρσξίο δηάθξηζε κε έλα ζηνηρείν δηάθξηζεο  Α. 

Σέηνηα παξαδείγκαηα γλψζεο είλαη ε πξφζβαζε ζε επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, ζε 

δεδνκέλα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά αλζξψπσλ, ε κειέηε 

εηδηθψλ ή απιά ε θνηλή ινγηθή. (Δηθφλα 1 – δεμί ζρήκα) 

Αο ζεσξήζνπκε ηνπο θαλφλεο: 

 

A. Πφιε = Αζήλα 

Πεξηνρή = επφιηα 

 θιάζε = δπζκελήο 

--  εκπηζηνζχλε θαλφλα (confidence) = 0.25 

 

B. Θξεζθεία = ηζιακηθή 

Πφιε = Αζήλα 

Πεξηνρή = επφιηα 

 θιάζε = δπζκελήο 

-- εκπηζηνζχλε θαλφλα = 0.75 

 

Ο πξψηνο θαλφλαο κπνξεί λα κεηαθξαζηεί σο «νη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζηα επφιηα 

θαηαηηάζνληαη ζηε δπζκελή ηάμε πίζησζεο» θαηά 25%. Ο δεχηεξνο θαλφλαο 

επηθεληξψλεηαη ζηνπο κνπζνπικάλνπο πνπ δνπλ ζηα επφιηα θαη κάιηζηα νη άλζξσπνη 

απηνί θαηαηηάζνληαη ζηελ δπζκελή ηάμε πίζησζεο θαηά 75%. Γηαπηζηψλνπκε φηη ε 

δπζκελήο θαηάηαμε ζηελ δεπηεξε πεξίπησζε είαλη 3 θνξέο πην πηζαλή απ’ φηη ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε. Ζ εηζαγσγή ηεο παξακέηξνπ α ζθνπφ έρεη λα εληνπίζεη θαλφλεο φπνπ κηα 

ηέηνηα δηαθνξνπνίεζε ζην απνηέιεζκα είλαη ρακειφηεξε απφ έλα ζηαζεξφ φξην α.  

ηελ άκεζε δηάθξηζε, θαλφλεο φπσο νη Α θαη Β πην πάλσ πνπ εμάγνληαη απφ έλα ζχλνιν 

δεδνκέλσλ, είλαη εχθνιν λα ειεγρνχλ σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηεο α παξακέηξνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ην επηηξεπηφ φξην είλαη 3, ηφηε ν θαλφλαο Β θαηεγνξηνπνείηαη σο θαλφλαο 

δηάθξηζεο. ηηο πεξηπηψζεηο έκκεζεο δηάθξηζεο ε ζεψξεζε  απηή είλαη πην δχζθνιε. Γηα 
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παξάδεηγκα, αο δνχκε ηνλ αθφινπζν θαλφλα: 

 

C. Πφιε = Αζήλα 

Σαρπδξνκηθφο θψδηθαο = 10442 

 θιάζε = δπζκελήο  

-- εκπηζηνζχλε θαλφλα = 0.95 

 

Με απηά ηα δεδνκέλα ν θαλφλαο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαλφλαο κε δηάθξηζε ή 

ρσξίο δηάθξηζε. Γλσξίδνληαο φκσο φηη νη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζηελ πεξηνρή κε 

ηαρπδξνκηθφ θψδηθα 10442 είλαη ζηελ πιεηνςεθία  ηνπο κνπζνπικάλνη, ηφηε ν αθφινπζνο 

θαλφλαο ηζρχεη: 

 

D. Πφιε = Αζήλα 

Σαρπδξνκηθφο θψδηθαο = 10442 

 ζξεζθεία = ηζιακηθή 

-- εκπηζηνζχλε θαλφλα = 0.8  

 

Παξφιν πνπ ν ηξίηνο θαλφλαο δελ πεξηέρεη ζηνηρείν δηάθξηζεο νδεγεί ζε απνθάζεηο πνπ 

ρεηξίδνληαη δπζκελψο ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ πέθηνληαο ζε θαηάζηαζε 

“redlining” κε βάζε ηνλ ηαρπδξνκηθφ θψδηθα. 

Δλ θαηαθιείδη, ν θαλφλαο Δ κε ζαθή δηάθξηζεο ελάληηα ζηνπο κνπζνπικάλνπο κπνξεί λα 

εμαρζεί απφ ηνπο θαλφλεο C & D, κε δεδνκέλν ην θαηψηαην φξην ηνπ rule confidence λα 

είλαη 94%: 

 

E. Θξεζθεία = ηζιακηθή 

Πφιε = Αζήλα 

Σαρπδξνκηθφο θψδηθαο = 10442 

 θιάζε = δπζκελήο 
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-- εκπηζηνζχλε θαλφλα = 0.94 

 

Τπνινγίδνληαο 94% / 25% = 3,7 θαηαιήγνπκε λα πνζνηηθνπνηήζνπκε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο δηάθξηζεο εηο βάξνο απηήο ηεο θαηεγνξίαο αλζξψπσλ. 

  

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

Οξηζκφο [ζηνηρείνπ PD/PND] 

Έζησ έλα ζχλνιν Id κε ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε πηζαλή δηάθξηζε (PD – potential 

discriminatory) θαη ην ζχλνιν Id είλαη έλα θιεηζηφ πξνο ηα θάησ. Σα ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ 

ζην ζχλνιν 2I \ Id νλνκάδνληαη ζηνηρεία ρσξίο ελ δπλάκεη δηάθξηζε. 

Κάζε ζηνηρείν Υ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε έλα PD ηκήκα Α θαη ζε έλα PND ηκήκα Β, φπνπ 

Β = Υ \ Α, ζέηνληαο ην Α ζην κεγαιχηεξν ππνζχλνιν ηνπ Υ πνπ αλήθεη ζην Id. 

Έλαο θαλφλαο θαηεγνξηνπνίεζεο X C εκπεξηέρεη ελ δπλάκεη δηαθξίζεηο αλ Υ = Α, Β κε Α 

κε θελφ ζχλνιν ζηνηρείσλ κε δηάθξηζε θαη Β ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ ζπληζηνχλ δηάθξηζε.  

 

 4.2 α-protection 

 

Έζησ φηη c = A, B  C είλαη έλαο PD θαλφλαο θαηεγνξηνπνίεζεο, φπνπ ην Α είλαη έλα 

ζχλνιν πνπ ζπληζηά δηαθξίζεηο θαη Β ζχλνιν ρσξίο δηαθξίζεηο. Αο είλαη επίζεο: 

 

γ = conf (A, B  C)  

δ = conf (B C)>0 

 

Σφηε γηα έλα δνζκέλν φξην α ≥ 0, νξίδεηαη φηη ην c είλαη α-protective αλ elift (γ, δ) < α, φπνπ: 

 elift (γ, δ) = γ / δ. 

Σν c νλνκάδεηαη α-discriminatory αλ elift (γ, δ) ≥ α. [7] 
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Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ νξίνπ α: 

Έζησ ην ζχλνιν δεδνκέλσλ Id = 2Id, φπνπ Id είλαη ην ζχλνιν ησλ αθφινπζσλ θαλφλσλ πνπ 

εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία δηάθξηζεο: 

 νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε = γπλαίθα φρη αλχπαληξε (παληξεκέλε, ρήξα, 

δηαδεπγκέλε) 

 ειηθία = άλσ ησλ 52.6  

 εξγαζία = άλεξγε/αλεηδίθεπηε 

 κεηαλάζηξηα =  λαη 

 

Παξαηεξνχκε πσο ην ππνζχλνιν Υ κε πηζαλά ζηνηρεία δηάθξηζεο είλαη αλαγλσξίζηκν ψο  

Υ ∩ Id, ελψ ην ππνζχλνιν ρσξίο ζηνηρεία δηάθξηζεο αλαγλσξίδεηαη σο X \ Id. 

 

Έζησ ην φξην α=3 (ζηαζεξή ηηκή) θαη νη θαλφλεο θαηεγνξηνπνίεζεο: 

 

1. νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε = γπλαίθα φρη αλχπαληξε (παληξεκέλε, ρήξα, δηαδεπγκέλε) 

απνηακηεχζεηο = άγλσζην πνζφ θαηαζέζσλ 

==>θιάζε=θαθή 

--supp:(0.013) conf:(0.27) elift:(1.52) 

 

2. ειηθία= άλσ ησλ 52.6 

    νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε = γπλαίθα φρη αλχπαληξε (παληξεκέλε, ρήξα, δηαδεπγκέλε) 

 ζθνπφο=κεηαρεηξηζκέλν απηνθίλεην 

 ==> θιάζε=θαθή 

 -- supp:(0.003) conf:(1) elift:(6.06) 

 

Ο θαλφλαο 1 κπνξεί λα εξκελεπηεί σο εμήο: αλ δελ γλσξίδνπκε ηίπνηα γηα ηηο 

απνηακηεχζεηο ελφο αηηνχληα πίζησζεο, ηφηε ηαμηλνκνχκε ζηε δπζκελή θιάζε πίζησζεο 
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ηηο κε-αλχπαληξεο γπλαίθεο θαηά 52% πεξηζζφηεξν απφ ην κέζν φξν.  

Ο θαλφλαο απηφο επαιεζεχεηαη ζην 1,3% ηνπ ζπλφινπ κε πηζαλφηεηα 27% θαη ε 

παξάκεηξνο elift έρεη ηηκή 1,52 (<3 = α), δειαδή ν θαλφλαο δελ θάλεη δηάθξηζε κε βάζε ην 

φξην α. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν θαλφλαο εξκελεχεηαη σο εμήο: νη ειηθησκέλεο κε-αλχπαληξεο 

γπλαίθεο πνπ ζέινπλ λα αγνξάζνπλ έλα κεηαρεηξηζκέλν απηνθίλεην θαηαηάζζνληαη ζηε 

δπζκελή θαηεγνξία πίζησζεο κε πηζαλφηεηα 6 (>3 = α) θνξέο πςειφηεξε απφ ην κέζν 

φξν πνπ δεηά πίζησζε γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. Καηαιήγνπκε ζην φηη ν θαλφλαο θάλεη ζαθή 

δηάθξηζε κε βάζε ηελ πξνζηαζία ηνπ νξίνπ α. 
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5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ - ΠΡΟΣΑΕΙ 

 5.1 Γιατί για το θέμα αυτό υπάρχει ελάχιστη έρευνα & βιβλιογραφία; 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεθπφλεζεο  ηεο εξγαζίαο έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ 

θιήζεθα λα αληηκεησπίζσ ήηαλ ε έιιεηςε ησλ «εξγαιείσλ» γηα λα κειεηήζσ ην θαηλφκελν 

ησλ δηαθξίζεσλ ζηα ζπζηήκαηα εμφξπμεο γλψζεο. Ζ αλαθνξά ζηελ έιιεηςε εξγαιείσλ 

πεξηιακβάλεη θπξίσο ηελ ειάρηζηε βηβιηνγξαθία (ζπλνιηθά δπν επηζηεκνληθά άξζξα 

πξαγκαηεχνληαη ην ζέκα), ελψ αθφκε θαη πεγέο εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο Πιεξνθνξηθήο ήηαλ 

δχζθνιν λα αλαγλσξηζηνχλ. Απηφ απνηέιεζε πξφβιεκα γηαηί έλα ηέηνην επαζίζζεην ζέκα 

δελ έρεη αλαθνξά κφλν ζηνλ θιάδν ηεο Πιεξνθνξηθήο αιιά αγγίδεη θαη ζέκαηα ηφζν 

λνκηθήο φζν θαη θνηλσληνινγηθήο θχζεο. 

Φπζηθά αλαιχζεηο ζε ζέκαηα δηαθξίζεσλ δελ είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ ζε βηβιία 

θνηλσληνινγίαο, αιιά ε αλαθνξά ζε δηαθξίζεηο ζε φηη αθνξά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα είλαη 

νπζηαζηηθά αλχπαξθηε. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη απφ ηελ πιεπξά  ηεο λνκηθήο. Μηα πηζαλή 

εμήγεζε είλαη φηη γηα λα είλαη ζε ζέζε έλαο θνηλσληνιφγνο ή λνκηθφο λα εξεπλήζεη ηέηνηνπ 

είδνπο θαηλφκελα ζα πξέπεη ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν λα επεθηείλεηαη απφ ηα φξηα ηεο 

δηθήο ηνπ επηζηήκεο θαη λα πεξηιακβάλεη ζνβαξέο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο. Μφλν ν 

ζπλδπαζκφο ηεο θαζεκηάο απφ απηέο ηηο επηζηήκεο κε ηελ πιεξνθνξηθή κπνξνχλ λα 

δψζνπλ ρξήζηκα απνηειέζκαηα θαη ζνβαξέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζεκαληηθφ είλαη λα δηεξεπλεζεί γηαηί απφ ην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο 

δελ ππάξρεη έξεπλα ζε ζρέζε κε ηηο δηαθξίζεηο. Μπνξεί λα ζεσξεζεί κηθξήο ζεκαζίαο ε 

αλαθάιπςε δηαθξίζεσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο εμφξπμε γλψζεο; Ίζσο έλα ηέηνην ζέκα 

μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο πιεξνθνξηθήο κε ηελ ζηελή έλλνηα ηεο επηζηήκεο πνπ βαζίδεηαη 

απζηεξά ζε  καζεκαηηθά θαη αιγφξηζκνπο; Ή ηέινο ζα κπνξνχζακε λα ζθεθηνχκε φηη νη 

επηζηήκνλεο ηεο πιεξνθνξηθήο δελ είλαη εθπαηδεπκέλνη λα ρεηξίδνληαη ηέηνηα επαίζζεηα 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα θαη κε ηελ εζηθή ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο;  
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 5.2 Κατά πόσο είναι ακούσια η ύπαρξη διακρίσεων στα συστήματα 

αποφάσεων/εξόρυξης γνώσης; 

 

Ζ εμέηαζε ησλ παξαγφλησλ ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν είλαη αθνχζηα ή φρη ε εκθάληζε 

δηάθξηζεσλ ζηα ζπζηήκαηα εμφξπμεο γλψζεο ζίγνπξα πεξλάεη απφ ην είδνο, ηνλ ηξφπν 

ηεο ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ εμφξπμεο γλψζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ε γλψζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαζνξίδεη θαη ηελ χπαξμε ή ην βαζκφ 

έθηαζεο ησλ δηαθξίζεσλ ζηα ζπζηήκαηα εμφξπμεο γλψζεο. Αλ γηα παξάδεηγκα ν ζηφρνο 

είλαη ε άκεζε θεξδνθνξία ή ε πξνζέγγηζε πεξηζζφηεξσλ πειαηψλ ζε κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ηφηε πηζαλφηαηα νη εηαηξείεο ή νη νξγαληζκνί λα κελ είλαη επαίζζεηνη ζην θαηά 

πφζν νη θαλφλεο πνπ ζέηνπλ σο θξηηήξηα πεξηέρνπλ ή φρη ζηνηρεία δηάθξηζεο ζηα πιαίζηα 

κηαο επηζεηηθήο θαη βξαρππξφζεζκεο πνιηηηθήο ρσξίο πνιιέο πξννπηηθέο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ρακειά νηθνλνκηθψλ ηάμεσλ, ζηηο νπνίεο νη 

ηξάπεδεο αλαγλσξίδνπλ κεγάιν ξίζθν θαη δεδνκέλνπ φηη ην θίλεηξν ηεο ηξάπεδαο είλαη 

πάληα ε θεξδνθνξία, ρσξίο πνιινχο ελδνηαζκνχο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θξηηήξηα κε 

ζηνηρεία δηάθξηζεο απνθιείνληαο απηέο ηηο νηθνλνκηθέο νκάδεο. 

ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, δηεπθνιχλεηαη βέβαηα απηή ε ζηάζε ησλ εηαηξεηψλ απφ ην γεγνλφο 

φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έλαο άλζξσπνο πνπ ηπγράλεη δπζκελνχο κεηαρείξηζεο γηα 

ιφγνπο φπσο ην θχιν ή ε αλαπεξία δελ ζα αθνινπζήζεη εχθνια ηε λνκηθή θαη δηθαζηηθή 

νδφ θαη λα θαηαγγείιεη ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία. Δίηε ιφγσ ηνπ φηη απαηηείηαη ε νηθνλνκηθή 

επρέξεηα γηα ηελ πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα (θαη θπζηθά απηή δελ είλαη απηνλφεηε εηδηθά γηα 

ηηο επαίζζεηα θνηλσληθά νκάδεο πνπ πέθηνπλ ζπρλφηεξα ζχκαηα δηαθξίζεσλ) είηε ιφγσ 

ηεο αδπλακίαο λα αλαγλσξηζηεί κηα δηάθξηζε ιφγσ άγλνηαο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο 

πξνζηαζίαο πνπ απηφ παξέρεη ζηνλ πνιίηε. 

Πξφζζεηνο παξάγνληαο πνπ δελ απνηξέπεη ηελ χπαξμε δηαθξίζεσλ είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

έιεγρνη είλαη κεδακηλνί, παξά ην γεγνλφο φηη νη θνηλσληθέο νκάδεο ζεσξεηηθά 

πξνζηαηεχνληαη απφ ην λφκν. Δδψ ζπκβάιιεη ην γεγνλφο φηη νη έιεγρνη δελ είλαη δπλαηφ λα 

είλαη επηθαλεηαθνί – απαηηείηαη κειέηε θαη ζνβαξή αλάιπζε γηα ηε δηαπίζησζε δηαθξίζεσλ 

ζηα ζπζηήκαηα εμφξπμεο γλψζεο θαη θπζηθά απφ ζσζηά θαηαξηηζκέλνπο επηζηήκνλεο 

πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα δηεμάγνπλ ηθαλνχο ειέγρνπο πνπ ζα απνθαιχςνπλ ηελ χπαξμε 
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πηζαλψλ δηαθξίζεσλ. 

 

Αληίζεηα ππάξρνπλ εηαηξείεο πνπ είηε γηα ιφγνπο δηαθήκηζεο είηε γηαηί πξαγκαηηθά ζέινπλ 

λα ιεηηνπξγνχλ δίθαηα νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ επηκειψο εηαηξηθφ πξνθίι δίλνληαο κεγάιε 

ζεκαζία ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ή εμάιεηςε δηαθξίζεσλ θαηά πιεζπζκψλ επηηπγράλνληαο 

θαιχηεξε θήκε θαη έκκεζα κεγαιχηεξε θεξδνθνξία. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα 

ηεο ΗΒΜ, φπνπ γηα ζπλερή ρξφληα θεξδίδεη βξαβεία γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ελάληηα ζηηο 

δηαθξίζεηο. [ANNEX 4]. 
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 5.3 Προτάσεις για τον περιορισμό των διακρίσεων 

 

Σν βαζηθφηεξν εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ελάληηα ζηελ χπαξμε δηαθξίζεσλ 

είλαη ελεκεξσκέλνη θαη ηερληθά θαηαξηηζκέλνη επηζηήκνλεο νη νπνίνη λα ζπλδπάδνπλ ηφζν 

ηε γλψζε πιεξνθνξηθήο γηα λα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηα ζπζηήκαηα εμφξπμεο γλψζεο φζν 

θαη ηε γλψζε ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ αλά ηνκέα, γηα παξάδεηγκα ηνπ εξγαζηαθνχ 

δηθαίνπ. Απηνί νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα νξίζνπλ δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε εμφξπμε γλψζεο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ είηε ζην δήκνζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.   

 Οη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη νη αλψηεξνη ππάιιεινη ζε ηνπηθφ, πεξηθέξεηαο θαη εζληθφ 

επίπεδν δηαθπβέξλεζεο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο αιιά εηδηθά ζε εθείλνπο πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ ηαθηηθφηεξε επαθή κε άηνκα κίαο ή πεξηζζφηεξσλ «επάισησλ» νκάδσλ, νθείινπλ 

λα είλαη ελεκεξσκέλνη θαη εθπαηδεπκέλνη επαξθψο ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε λνκνζεζία ππέξ ηεο ηζφηεηαο θαη θαηά ησλ δηαθξίζεσλ. Μέζα ζηηο 

άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο βξίζθνληαη νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, νη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, νη 

εηζαγγειείο, νη αζηπλνκηθνί, θαη νη ππάιιεινη ηεο επηζεψξεζεο εξγαζίαο. 

Ζ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα παίμεη έλαλ θεληξηθφ ξφιν δηεμάγνληαο 

πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξείο, ηαθηηθνχο θαη εθηεηακέλνπο ειέγρνπο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα θαη 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ ε λνκνζεζία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ θαη ππέξ ηεο ηζφηεηαο λα 

εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά.  

  Ζ εκπεηξία θαη ην θχξνο πνπ έρεη απνθηήζεη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ζηνπο ηνκείο ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. Γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ είηε ην πξίζκα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί, νχησο ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλνπλ 

φιεο ηηο πηπρέο ησλ δηαθξίζεσλ ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, είηε λα 

δεκηνπξγεζεί κία λέα αξρή πνπ λα δηαζέηεη αληίζηνηρνπο πφξνπο θαη αλεμαξηεζία ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα. [8] 

Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ν ξφινο πνπ κπνξεί λα παίμεη ε Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΔΓΑ). Ζ ΔΔΓΑ απνηειεί ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο 
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Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, πνπ ζπλεζηήζε 

ζχκθσλα κε ηηο Αξρέο ηνπ Παξηζηνχ.  θνπφο ηεο ΔΔΓΑ είλαη ε ζπλερήο επηζήκαλζε ζε 

φια ηα φξγαλα ηεο Πνιηηείαο ηεο αλάγθεο απνηειεζκαηηθήο θαηνρχξσζεο ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ φισλ φζσλ δηαβηνχλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

   

χκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ ηεο Νφκν ε ΔΔΓΑ έρεη ηηο αθφινπζεο θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηεο: 

  

(α) Σελ εμέηαζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ ηα νπνία εγείξεη είηε ε Κπβέξλεζε είηε ε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο 

ή πξνηείλνληαη απφ ηα κέιε ηεο ή απφ Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο. 

 

(β) Σελ ππνβνιή ζπζηάζεσλ θαη πξνηάζεσλ, ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, ηελ ππνβνιή 

εθζέζεσλ θαη γλσκνδνηήζεσλ γηα ηε ιήςε λνκνζεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ ή άιισλ κέηξσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. 

 

(γ) Σελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο, θαη ησλ 

Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ζε ζέκαηα ζεβαζκνχ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. 

 

(δ) Σελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζεβαζκνχ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

(ε) Σε δηαηήξεζε κφληκεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε δηεζλείο νξγαληζκνχο, 

παξεκθεξή φξγαλα άιισλ ρσξψλ, θαζψο θαη εζληθέο ή δηεζλείο Με Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο. 

 

(ζη) Σελ γλσκνδφηεζε γηα εθζέζεηο πνπ πξφθεηηαη λα ππνβάιεη ε ρψξα ζε δηεζλείο 

νξγαληζκνχο γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. 

 

(δ) Σε δεκφζηα γλσζηνπνίεζε ησλ ζέζεσλ ηεο ΔΔΓΑ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. 
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(ε) Σελ ζχληαμε εηήζηαο έθζεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. 

 

(ζ) Σελ νξγάλσζε Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ. 

 

(η) Σελ εμέηαζε ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηε ζρεηηθή 

γλσκνδφηεζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Πνιηηείαο. [9] 
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6. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

ηηο ζειίδεο πνπ πξνεγήζεθαλ έγηλε κηα πξνζπάζεηα ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ζρεηηθά 

κε  ηελ χπαξμε δηαθξίζεσλ ζηηο κεζφδνπο ππνζηήξημεο απνθάζεσλ κέζσ ηερληθψλ 

εμφξπμεο γλψζεο.  

 Αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή αλαζθφπνζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ πξνεγήζεθαλ. ην εηζαγσγηθφ 

θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξσηνεκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ δηαθξίζεσλ ζηα 

ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ θαη παξνπζηάδεηαη ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ 

ηζρχεη ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηελ Δπξσπαηθή Έλσζε κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ 

πνιηηψλ ελάληηα ζε θάζε είδνπο δηαθξίζεηο. Αθνινπζεί ν δηαρσξηζκφο ησλ δηαθξίζεσλ ζε 

κνξθέο άκεζεο  θαη έκκεζεο δηάθξηζεο θαζψο θαη πεξηγξάθεηαη ε δπζθνιία λα 

αλαθαιπθζεί ε έκκεζε δηάθξηζε. ην ηέινο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξνληαη νη 

ζπλέπεηεο ηεο χπαξμεο δηαθξίζεσλ ελάληηα ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο. 

 ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε δηάθξηζε ζε άκεζε θαη έκκεζε κε ηε 

ρξήζε δπν ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ. Δίλαη ε κειέηε δπν πεξηπηψζεσλ 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ αλζξψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

θνηλσληθέο νκάδεο. Μέζσ ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ ππνδεηθλχεηαη πσο κπνξεί ην scoring 

system κηαο ηξάπεδαο λα νδεγήζεη ζε απνθάζεο κε ζηνηρεία δηάθξηζεο. 

 Αθνινπζεί ην ηξίην θεθάιαην ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη ηξεηο κέζνδνη εμφξπμεο γλψζεο. Ζ 

παξνπζίαζε ησλ κεζφδσλ εζηηάδεη ζηνπο παξάγνληεο φπνπ ππάξρεη ε  ηάζε γηα 

δηαθξίζεηο.  

 Αθνχ ζην ηξίην θεθάιαην δηαπηζηψζεθε φηη κέζσ ηνπ Datamining ππάξρεη πεξίπησζε λα 

νδεγεζνχκε ζε απνθάζεηο κε ζηνηρεία δηάθξηζεο, ζην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα 

κέζνδνο κέζσ ηεο νπνίαο ηίζεηαη έλα φξην ζηε δηάθξηζε πνπ πηζαλά λα πεξηέρνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ηερληθψλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ απφ δηαθξίζεηο. 

Οξίδεηαη ην φξην α θαη εξκελεχεηαη πσο κπνξεί λα πξνζηαηέςεη επαίζζεηεο θνηλσληθά 

νκάδεο. 
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 ην πέκπην θεθάιαην εθθξάδνληαη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ην γεγνλφο φηη ππάξρεη 

ειάρηζηε βηβιηνγξαθία γχξσ απφ ην ζέκα ησλ δηαθξίζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη επίζεο ζρεηηθά κε  ην θαηά πφζν ε έιιεηςε ζεψξεζεο γηα ηελ 

χπαξμε δηάθξηζεσλ είλαη αθνχζηα. Σέινο πξνηείλνληαη ηξφπνη κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ 

λα απνθεπρζνχλ νη δηαθξίζεηο. 
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 ANNEX 1 – Home Owners' Loan Corporation Philadelphia redlining map 

 

 

 

http://cml.upenn.edu/redlining/HOLC_1936.html 
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ANNEX 2 – EUROPEAN ANTI-DISCRIMINATION LAW 

 

Robert Wintemute (robert.wintemute@kcl.ac.uk) 

Professor of Human Rights Law 

School of Law, King's College London 

 

Centre for Peace Studies:  Programme of anti-discrimination law training for lawyers 

Hotel Solaris Jakov, Sibenik, Croatia, 22-23 May 2009 

 

I.  The Two Main Sources of "European" Law:   

"Economic (Monetary, Political) Europe" (the European Union and European 

Community) and "Human Rights Europe" (the Council of Europe) 

 

EUROPEAN UNION  

AND  

EUROPEAN COMMUNITY, http://europa.eu.int 

COUNCIL OF EUROPE, http://www.coe.int 
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27 Member States (population:  480,000,000+) 

 

1958    Belgium 

            France 

            Germany 

            Italy 

            Luxembourg 

            Netherlands 

 

1973    Denmark 

            Ireland 

            United Kingdom 

 

1981    Greece 

 

1986    Portugal 

            Spain 

 

1995    Austria 

            Finland 

            Sweden 

 

2004    Cyprus   

            Czech Republic 

            Estonia 

            Hungary 

            Latvia 

            Lithuania 

            Malta  

            Poland 

            Slovakia 

          Slovenia 

 

2007    Bulgaria 

          Romania 

47 Member States (population:  800,000,000+)  

 

EU/EC 27 plus 20: 

 

Albania 

Andorra 

Armenia 

Azerbaijan 

Bosnia and Herzegovina 

Croatia*  

Georgia 

Iceland (European Economic Area member; same free 

       movement rights as EU/EC citizens/nationals) 

Liechtenstein (European Economic Area member)  

Macedonia* 

Moldova 

Monaco 

Montenegro  

Norway (European Economic Area member) 

Russia 

San Marino 

Serbia   

Switzerland 

Turkey* 

Ukraine 

 

C of E candidate:  Belarus 

considered wholly outside geographic Europe:   

            North Africa, Middle East (except Turkey),  

            the 5 former Soviet republics of Central Asia 

            (not true of Kazakhstan, yet true of C of E 

            Member States Armenia and Cyprus) 

 

* pending application to accede to EU/EC 

 

EUROPEAN UNION  

AND  

EUROPEAN COMMUNITY 

 

COUNCIL OF EUROPE 
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Main Treaties 

 

- Treaty establishing the European [Economic] 

Community (1957)  (originally EEC, now EC; 

"Economic" dropped in 1992; expected to become EU) 

- Treaty on European Union (1992) 

- both amended by Treaty of Lisbon (2007) (ratification 

pending) 

Main Treaties 

 

- Statute of the Council of Europe (1949) 

- European Convention on Human Rights (1950) 

Main Institutions 

 

executive:  European Commission (Brussels) 

legislature: (i) Council of the EU (Brussels and 

                         Luxembourg), alone or jointly with 

                   (ii) European Parliament (plenaries in 

                         Strasbourg, committees in Brussels) 

judiciary:   European Court of Justice (ECJ) 

                  European Court of First Instance (CFI) 

                  (both in Luxembourg) 

major policy decisions (including Treaty amendments): 

                  European Council (Council of the EU 

                  consisting of heads of government vs. 

                  ministers for specific areas) (Brussels) 

 

2007 budget:  126,500,000,000 EUR 

 

Main Institutions  

 

executive:      Committee of Ministers (proposes treaties, 

                       supervises execution of Court judgments) 

"legislature":  Parliamentary Assembly (passes non- 

                       binding opinions, recommendations, 

                       resolutions; elects judges to Court) 

judiciary:       European Court of Human Rights 

                      (interprets Convention) 

                       

(all institutions in Strasbourg) 

 

 

 

2007 budget:  197,200,000 EUR (the EU/EC budget is 
641 times larger) 

 

 

II.  Constitutional Anti-Discrimination Law in Europe 

 

A.  Council of Europe Law – European Convention on Human Rights   

 (supremacy but no direct effect) 

(opened for signature 4 Nov. 1950, in force 3 Sept. 1953, 

http://conventions.coe.int, Search, CETS No. 005)  

 

  1.  Article 14 - Prohibition of Discrimination 

(applies to all 47 Member States):  

 

"The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured 

without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political 

or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, 
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birth or other status."  (Emphasis added.)  

 

2.  (Optional) Protocol No. 12 to the Convention 

(opened for signature 4 Nov. 2000; Croatia signed 6 March 

 2002, ratified 3 Feb. 2003; in force 1 April 2005 for ratifying 

 Member States; as of 21 May 2009, 17 ratifications, 20 

 signatures, 10 no action, including UK); text and Explanatory 
 Report at http://conventions.coe.int, Search, CETS No. 177 

 

"Article 1 – General Prohibition of Discrimination 

 

(1)  The enjoyment of any right set forth by law shall be secured without discrimination on 

any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national 
or social origin, association with a national minority, property, birth or other status. 

 

(2)  No one shall be discriminated against by any public authority on any ground such as 

those mentioned in paragraph 1."  (Emphasis added.) 

 

Robert Wintemute, "'Within the Ambit':  How Big Is the 'Gap' in Article 14 European 

Convention on Human Rights?", [2004] European Human Rights Law Review 366 

(Westlaw) 

 

Robert Wintemute, "Filling the Article 14 'Gap':  Government Ratification and Judicial 

Control of Protocol No. 12 ECHR", [2004] European Human Rights Law Review 484 

(Westlaw) 

 

 

B.  European Union/Community Law (supremacy and direct effect) 

 

1.  Existing ("common-law" or judge-made) fundamental rights  

case-law of the European Court of Justice  

(subsequently authorised by the Member States in Article 6(2) 

of the Treaty on European Union): 

 

"The Union shall respect fundamental rights, as guaranteed by the European Convention ... 

and as they result from the constitutional traditions common to the Member States, as 

general principles of Community law." 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                                    νθία Παπιάθε 

  

DISCRIMINATION AWARE DATA MINING 

 
65 

- freedom from discrimination based on sex (Case 149/77, Defrenne (III) v. Sabena, [1978] 

ECR 1365, paras. 26-27) and age (Case C-144/04, Mangold v. Helm, [2005] ECR I-0000, 

paras. 74-75) is part of these fundamental rights; this general principle of EC law probably 

also applies to discrimination based on the other grounds listed in Article 13 EC (see 
below) 

 

 2.  Charter of Fundamental Rights of the European Union (solemnly 

proclaimed at Nice on 7 Dec. 2000; not intended to be 

legally binding; Official Journal (OJ) [2000] C 364/1): 

 

"Article 21 

1.  Any discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social 

origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, 

membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation 

shall be prohibited. [emphasis added] ... 

 

Article 51 

 

1.  The provisions of this Charter are addressed to the institutions and bodies of the Union 
... and to the Member States only when they are implementing Union law. ..." 

 

  3.  Treaty of Lisbon (signed 13 Dec. 2007, not yet in force)  

 

"Article 6 of the EU Treaty (as amended) 

 

1. The Union recognises the rights, freedoms and principles set out in the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union of 7 December 2000, as adapted at Strasbourg, 
on 12 December 2007, which shall have the same legal value as the Treaties. ... 

 

2. The Union shall accede to the European Convention for the Protection of Human Rights 

and Fundamental Freedoms. Such accession shall not affect the Union's competences as 

defined in the Treaties. [Protocol No. 14 to the Convention will provide for this, but Russia 

is refusing to ratify it;  all Council of Europe member states must ratify before it can enter 
into force] 

 

3. Fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional 

traditions common to the Member States, shall constitute general principles of the Union's 

law." 
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EU Charter and 

EConvHR both apply 

 

only EConvHR applies 

EU action 

 

 

 

all other Member State action  

 

(eg, most criminal, family, social security, and tax law, and 

immigration of third-country nationals in the UK and other 

Member States opting out of Articles 61-69 EC) 

 
Member States 
implementing EU law 
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C.  National Law  

 

 1.  Voluntary incorporation of the Eur. Conv. on Human Rights   

  (Human Rights Act 1998 in UK; courts in Croatia may enforce   
 Article 14 and Protocol No. 12?) 

 

  2.  Equality provision of national constitution  

- none in UK (cf. Constitution of Croatia, Article 14:  "Citizens 

 of the Republic of Croatia shall enjoy all rights and freedoms 

 regardless of race, color, sex, language, religion, political or 

 other opinion, national or social origin, property, birth, 

 education, social status or other characteristics.  

 All shall be equal before the law.")  

 

 

III.   Statutory Anti-Discrimination Law in Europe 

 

 A.  Council of Europe Law 

 

  - none (the Parliamentary Assembly does not pass binding legislation)  

 

 B.  European Union/Community Law   

 

  1.  Treaty establishing the European Community (EC Treaty),  

Article 141 (sex) ("pay" in employment): 

 

2. Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the 

implementation of the principle of equal treatment for 

              men and women as regards access to employment, vocational 

training and promotion, and working conditions,  

OJ [1976] L 39/40 ("Equal Treatment Directive", ETD) (sex) 

 ("treatment" in employment, ie, hiring, promotion, dismissal, 

 working conditions other than pay): 

 

3.  Additional directives on sex discrimination with regard to pay, 

occupational pensions, social security, etc., and on pregnant, part-
time and fixed-term workers  
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4.  EC Treaty, Article 13 (added in 1997): 

 

"Without prejudice to the other provisions of this Treaty and within the limits of the powers 

conferred by it upon the Community, the Council, acting unanimously on a proposal from 

the Commission and after consulting the European Parliament, may take appropriate action 

to combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, 
age or sexual orientation."  (Emphasis added.) 

 

   

  5. Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the 

principle of equal treatment between persons irrespective of 

racial or ethnic origin, OJ [2000] L 180/22 

("Racial Equality Directive") (racial or ethnic origin) (employment, 

social protection, social security, healthcare, social advantages, 

education, goods and services, housing) (implementation date was 19 

July 2003): 

 

  6. Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a 

general framework for equal treatment in employment and 

occupation, OJ [2000] L 303/16, http://europa.eu.int/eur-
lex/en/search/search_lif.html   

("Employment Equality Directive")  (religion or belief, disability, 

age, sexual orientation) (employment) (implementation date was  

2 Dec. 2003 for religion or belief and sexual orientation; Member 
States have until 2 Dec. 2006 for disability and age) 

 

7.  Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the 

Council of 23 September 2002 amending Council Directive 

76/207/EEC, OJ [2002] L 269/15 (76/207 as amended by 2002/73, 

"Amended ETD") (sex) ("treatment" in employment) 
(implementation date was 5 Oct. 2005)  

 

  8.  Council Directive 2004/113/EC implementing the 

principle of equal treatment between women and men in the 

access to and supply of goods and services (13 Dec. 2004), 

   OJ [2004] L 373/37 ("Goods and Services Directive") (sex)  

  (goods and services) ) (implementation date was 21 Dec. 2007) 
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  9.  Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the   

  Council of 5 July 2006 Commission Proposal for a "Directive   

 of the European Parliament and of the Council on the    

 implementation of the principle of equal opportunities and    

 equal treatment of men and women in matters of employment   

 and occupation", OJ [2006] L 204/23 (the "Recast ETD" will   

 repeal, from 15 Aug. 2009, the Amended ETD and several    

 other directives) (sex) ("pay" and "treatment" in employment   
 and occupation) 

 

  10.  COM(2008) 426 final:  Commission Proposal (2 July 2008) for a 

   Council Directive on implementing the principle of    

  equal treatment between persons irrespective of religion or    

 belief, disability, age or sexual orientation (social protection,   

 social security, healthcare, social advantages, education, goods   
 and services, housing) 

 

 C.  National Law (eg, the United Kingdom) (following legislation  

  applies to Great Britain, ie, England, Wales and Scotland;    
 Northern Ireland has separate legislation)  

 

  1.  Race Relations Act 1976, ss. 1, 3 (colour, race, nationality, ethnic 

   origin, national origin) (first legislation in 1965, 1968) 

(Commission for Racial Equality until Oct. 2007) 

 

  2.  Sex Discrimination Act 1975, ss. 1-3, Equal Pay Act 1970 (sex, 

   gender reassignment, married persons)  

(Equal Opportunities Commission until Oct. 2007) 

 

  3.  Disability Discrimination Act 1995, ss. 1, 5, Schedule 1 (amended 

   by  Disability Rights Commission Act 1999) (disability) 

   (Disability Rights Commission until Oct. 2007) 

  

  4.  Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003 (in 

force 2 Dec. 2003) (no enforcement agency before Oct. 2007) 

 

  5.  Employment Equality (Sexual Orientation) Regulations 2003 (in 
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   force 1 Dec. 2003) (no enforcement agency before Oct. 2007) 

 

  6. Employment Equality (Age) Regulations 2006 (in force 1 Oct. 2006)  

  (no enforcement agency before Oct. 2007)  

 

  7.  Equality Act 2006: from Oct. 2007,  a new Commission for 

   Equality and Human Rights       

  (http://www.equalityhumanrights.com)      

 empowered to enforce 1. through 6. replaced the CRE, EOC    

 and DRC (cf. Northern Ireland Act 1998, establishing the    

 Equality Commission for Northern Ireland,      
 http://www.equalityni.org) 

 

  8.  An Equality Bill consolidating 1. to 6. is now before the UK   
 Parliament:  http://services.parliament.uk/bills/2008-09/equality.html. 

 

IV.  Anti-Discrimination Case-Law of the Two European Courts 

 

 A.  European Court of Human Rights, http://www.echr.coe.int  

(interpreting the European Convention on Human Rights),  

for judgments, click on HUDOC (Case Title = applicant's name) 

 

  1.  "Sensitive grounds" under Article 14 

 

(a) Differences in treatment must be justified by “very weighty 

reasons” if based on: 

 

(i) sex - Abdulaziz v. UK (1985) 

(ii) birth out of wedlock - Inze v. Austria (1987) 

(iii) nationality - Gaygusuz v. Austria (1996) 

 

(b) Differences in treatment “not acceptable” if based solely on: 

 

(i) religion - Hoffmann v. Austria (1993) 

(ii) sexual orientation - Mouta v. Portugal (1999) (see also 

S.L. v. Austria, 2003:  "Just like differences based on sex ... 

differences based on sexual orientation require particularly serious 
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reasons by way of justification")  

 

(c) "no difference in treatment which is based exclusively or to  a 

decisive extent on a person‟s ethnic origin is capable of being 

 objectively justified in a contemporary democratic society built 

 on the principles of pluralism and respect for different  cultures", 
Timishev v.  Russia (2005), para. 58 

   

  2.  Indirect discrimination 

 

  (a) Abdulaziz  v. United Kingdom (1985), paras. 84-86: 

 

"That the mass immigration against which the rules were directed consisted mainly of 

would-be immigrants from the New Commonwealth and Pakistan, and that as a result they 

affected at the material time fewer white people than others, is not a sufficient reason to 

consider them as racist in character: it is an effect which derives not from the content of the 

1980 [Immigration] Rules but from the fact that, among those wishing to immigrate, some 

ethnic groups outnumbered others.  The Court concludes ... that the 1980 Rules made no 
distinction on the ground of race and were therefore not discriminatory on that account." 

 

   (b) Thlimmenos v. Greece (2000) (refusal of Jehovah's Witness 

    to wear military uniform led to his exclusion from  

    accountancy profession): 

 

"44.  The Court has so far considered that the right under Article 14 not to be discriminated 

against in the enjoyment of the rights guaranteed under the Convention is violated when 

States treat differently persons in analogous situations without providing an objective and 

reasonable justification .... However, the Court considers that this is not the only facet of 

the prohibition of discrimination in Article 14. The right not to be discriminated against ... 

is also violated when States without an objective and reasonable justification fail to treat 
differently persons whose situations are significantly different.  ... 

48. ... [Greece] violated the applicant‟s right not to be discriminated against in the 

enjoyment of his right under Article 9 of the Convention [freedom of religion] ... by failing 

to introduce appropriate exceptions to the rule barring persons convicted of a felony from 

the profession of chartered accountants." 

 

   (c) D.H. v. Czech Republic (2007) (Roma children more   
  likely than non-Roma children to be placed in special schools): 
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" 184.  The Court has already accepted in previous cases that a difference in treatment may 

take the form of disproportionately prejudicial effects of a general policy or measure which, 

though couched in neutral terms, discriminates against a group ... such a situation may 

amount to “indirect discrimination”, which does not necessarily require a discriminatory 
intent. 

187.  ... [T]he Court observes that Council Directives 97/80/EC and 2000/43/EC stipulate 

that persons who consider themselves wronged because the principle of equal treatment has 

not been applied to them may establish, before a domestic authority, by any means, 

including on the basis of statistical evidence, facts from which it may be presumed that 

there has been discrimination ... The recent case-law of the Court of Justice of the European 

Communities ... shows that it permits claimants to rely on statistical evidence and the 
national courts to take such evidence into account where it is valid and significant. ... 

188.  In these circumstances, the Court considers that when it comes to assessing the impact 

of a measure or practice on an individual or group, statistics which appear on critical 

examination to be reliable and significant will be sufficient to constitute the prima facie 

evidence the applicant is required to produce. This does not, however, mean that indirect 

discrimination cannot be proved without statistical evidence. 

189.  Where an applicant alleging indirect discrimination thus establishes a rebuttable 

presumption that the effect of a measure or practice is discriminatory, the burden then shifts 

to the respondent State, which must show that the difference in treatment is not 
discriminatory ... 

190.  In the present case, the statistical data submitted by the applicants was obtained from 

questionnaires that were sent out to the head teachers of special and primary schools in the 

town of Ostrava in 1999. It indicates that at the time 56% of all pupils placed in special 

schools in Ostrava were Roma. Conversely, Roma represented only 2.26% of the total 

number of pupils attending primary school in Ostrava. Further, whereas only 1.8% of non-

Roma pupils were placed in special schools, the proportion of Roma pupils in Ostrava 

assigned to special schools was 50.3%. ... 

195.  In these circumstances, the evidence submitted by the applicants can be regarded as 

sufficiently reliable and significant to give rise to a strong presumption of indirect 

discrimination. The burden of proof must therefore shift to the Government, which must 

show that the difference in the impact of the legislation was the result of objective factors 

unrelated to ethnic origin. 

210.  Consequently, there has been a violation in the instant case of Article 14 of the 

Convention, read in conjunction with Article 2 of Protocol No. 1, as regards each of the 

applicants." 
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   (d) Orsus v. Croatia (17 July 2008) (separate classes for Roma  

   children): 

"68.  The Court wishes to reiterate with regard to the States' margin of appreciation in the 

sphere of education that the States cannot be prohibited from setting up separate classes or 

different types of school for children with difficulties, or implementing special educational 

programmes to respond to special needs. The Court finds ... that the placement of the 

applicants in separate classes was a positive measure designed to assist them in acquiring 

knowledge necessary for them to follow the school curriculum. Thus the Court considers 

that the initial placement of the applicants in separate classes was based on their lack of 

knowledge of the Croatian language and not their race or ethnic origin, and was justified for 

the purposes of both Article 14 of the Convention and Article 2 of Protocol No. 1. 

69.  It follows that the different practice applied to Roma children on the ground of their 

insufficient knowledge of the Croatian language did not amount to a violation of Article 14 
of the Convention in conjunction with Article 2 of Protocol No. 1." 

  3.  Religion and indirect discrimination (failure to accommodate   

  religious beliefs; Art. 9 on its own or combined with Art. 14) 

Ahmad v. United Kingdom (1981), 4 EHRR 126 (ECommHR) (teacher sought  break for 
Muslim prayers on Fridays) 

Thlimmenos v. Greece (6 April 2000), ECtHR judgment (see above) 

Dahlab v. Switzerland (15 Feb. 2001), ECtHR admissibility decision (teacher who 

 wore headscarf) 

Leyla Şahin v. Turkey (11 Nov. 2005), ECtHR judgment (Grand Chamber) (university 
 students who wore headscarf) 

France, Law No. 2004-228 of 15 March 2004 (ban on headscarves in schools) 

Dogru v. France (4 Dec. 2008), ECtHR judgment  (ban on headscarves in schools) 

Mann Singh v. France (27 Nov. 2008), ECtHR admissibility decision (Sikh man  required 

to remove turban for driver's license photo) 

 

  4.  Sexual orientation and gender identity 

Dudgeon v. United Kingdom (22 Oct. 1981) (ECtHR judgment) (prohibition of all 

 male-male sexual activity) 

S.L. v. Austria (9 January 2003) (ECtHR judgment) (higher age of consent to male-
 male sexual activity) 

Christine Goodwin v. U.K. (11 July 2002) (ECtHR judgment) (U.K. required to  change 

legal sex on transsexual woman's birth certificate, and allow her to  marry a man) 

Smith & Grady v. U.K. (27 Sept. 1999) (ECtHR judgment) (dismissal from armed 
 forces) 
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Mouta v. Portugal (21 Dec. 1999) (ECtHR judgment) (custody of child after divorce) 

E.B. v. France (22 January 2008) (ECtHR judgment) (adoption of child as unmarried 

 individual) 

Karner v. Austria (24 July 2003) (ECtHR judgment) (only unmarried different-sex 
 partner could succeed to a tenancy after the death of the official tenant) 

 

 

 B.  European Court of Justice (interpreting European Community law), all  

 judgments at http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/home (type case no.) 

 

  1.  Genuine occupational qualifications 

 

   - Case C-273/97, Sirdar v. Army Board, [1999] ECR I-7403 

(upholding denial of job as chef in Royal Marines because 

every Marine must be "capable of fighting in a commando 

unit") 

   - Case C-186/01, Dory v. Germany, [2003] ECR I-2479   
   (compulsory military service for men only) 

 

2.  Pregnancy and parenthood       

 

(a) Case C-177/88, Dekker v. Stichting, [1990] ECR I-3941: 

 

"12. … [O]nly women can be refused employment on grounds of pregnancy and such a 

refusal therefore constitutes direct discrimination on grounds of sex.  A refusal of 

employment on account of the financial consequences of absence due to pregnancy must be 

regarded as based, essentially, on the fact of pregnancy.  Such discrimination cannot be 

justified on grounds relating to the financial loss which an employer who appointed a 

pregnant woman would suffer for the duration of her maternity leave.” 

 

 (b) Case C-32/93, Webb v. EMO Air Cargo, [1994] ECR  

I-3567 (woman hired to replace pregnant woman during 
maternity leave discovered that she too was pregnant): 

 

“24. … [T]here can be no question of comparing the situation of a woman who finds 

herself incapable, by reason of pregnancy discovered very shortly after the conclusion of 

the employment contract, of performing the task for which she was recruited with that of a 

man similarly incapable for medical or other reasons. 
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25. … [P]regnancy is not in any way comparable with a pathological condition, and 

even less so with unavailability for work on non-medical grounds... 

26. Furthermore...dismissal of a pregnant woman recruited for an indefinite period 

cannot be justified on grounds relating to her inability to fulfil a fundamental condition of 

her employment contract...  [T]he protection afforded by Community law to a woman 

during pregnancy and after childbirth cannot be dependent on whether her presence at work 

during maternity is essential to the proper functioning of the undertaking in which she is 
employed.” 

- see Case C-109/00, Tele Danmark A/S v. Brandt-Nielsen, [2001] ECR I-6993 (Webb also 

applies to fixed-term contracts) 

    

   (c) Case C-394/96, Brown v. Rentokil Ltd, [1998] ECR I-4185 

(woman dismissed for missing six months of work due 

to pregnancy-related illness during her pregnancy): 

 

“24. Although, under Article 2(3) of [the Equal Treatment Directive] ...protection against 

dismissal must be afforded to women during maternity leave...the principle of non-

discrimination...requires similar protection throughout the period of pregnancy...  

[D]ismissal of a female worker during pregnancy for absences due to incapacity for work 

resulting from her pregnancy is linked to the occurrence of risks inherent in pregnancy and 

must therefore be regarded as essentially based on the fact of pregnancy.  Such a dismissal 

can affect only women and therefore constitutes direct discrimination on grounds of sex. 

25. It follows that [the Equal Treatment Directive] preclude[s] dismissal of a female 

worker at any time during her pregnancy for absences due to incapacity for work caused by 

an illness resulting from that pregnancy. 

26. However, where pathological conditions caused by pregnancy or childbirth arise 

after the end of maternity leave...the sole question is whether a female worker‟s absences, 

following maternity leave, caused by her incapacity for work brought on by such disorders, 

are treated in the same way as a male worker‟s absences, of the same duration, caused by 

incapacity for work; if they are, there is no discrimination on grounds of sex.”  See Case C-

179/88, Hertz v. Aldi, [1990] ECR I-3979 (upholding dismissal of woman who had missed 

100 working days after her maternity leave because of pregnancy-related illness). 

 

 (d) Case C-342/93 Gillespie v. Northern Health & Social 

Services Board, [1996] I-475 (argued that Article 141 

requires full pay, rather than half pay, for women absent on 
maternity leave), paras. 17, 19: 

 

“[W]omen taking maternity leave...are in a special position which requires them to be 

afforded special protection, but which is not comparable either with that of a man or that of 
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a woman actually at work ...  It was therefore for the national legislature to set the amount 

of the benefit to be paid during maternity leave.” 

 

   (e) Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the 

introduction of measures to encourage improvements 

               in the safety and health at work of pregnant workers and 

workers who have recently given birth or are breastfeeding, 
OJ [1992] L 348/1 ("Pregnant Workers  Directive") 

 

Article 8(1):  "Member States shall take the necessary measures to ensure that workers ... 

are entitled to a continuous period of maternity leave of a least 14 weeks ...." 

 

Article 10(1):  "Member States shall take the necessary measures to prohibit the dismissal 

of workers ... during the period from the beginning of their pregnancy to the end of the 

maternity leave ..., save in exceptional cases not connected with their condition ...." 

 

Article 11(3):  "[Pay during maternity leave] shall be deemed adequate if it guarantees 

income at least equivalent to that which the worker concerned would receive in the event of 

a break in her activities on grounds connected with her state of health ...."  

 

(f) Case 184/83, Hofmann v. Barmer Ersatzkasse, [1984] ECR 

3047 (father took care of baby from age of eight 

weeks to age of six months, while baby‟s mother 

returned to work; he claimed the statutory maternity pay 

she could have claimed had she stayed home) 

 

“24. … [T]he [Equal Treatment] Directive is not designed to settle questions concerned 

with the organisation of the family, or to alter the division of responsibility between 

parents. 

25. … First, it is legitimate to ensure the protection of a woman‟s biological condition 

during pregnancy and thereafter until such time as her physiological and mental functions 

have returned to normal after childbirth; second, it is legitimate to protect the special 

relationship between a woman and her child over the period which follows pregnancy and 

childbirth, by preventing that relationship from being disturbed by the multiple burdens 
which would result from the simultaneous pursuit of employment. 

26. … [M]aternity leave ... leave may legitimately be reserved to the mother to the 

exclusion of any other person, in view of the fact that it is only the mother who may find 
herself subject to undesirable pressures to return to work prematurely.” 
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- but see Case C-366/99, Griesmar v. Ministre de l'Économie, [2001] ECR I-9383 (extra 

pension credits for female employees with children could not be denied to men who could 
show that they had raised their children themselves) 

 

   (g) Council Directive 96/34/EC of 3 June 1996 on the 

framework agreement on parental leave concluded by 

UNICE, CEEP and the ETUC, OJ [1996] L 145/4 (the 

 “Parental Leave Directive”): 

Clause 2(1) of the Agreement (Annex to the Directive):  "This agreement grants ... men and 

women workers an individual [non-transferable] right to parental leave [without pay] on the 

grounds of the birth or adoption of a child to enable them to take care of that child, for at 

least three months, until a given age up to 8 years to be defined by Member States and/or 

management and labour."   

 

United Kingdom, Employment Act 2002, ss. 1-2 (creating a right to two weeks' "statutory 
paternity pay"; to be extended?) 

 

   (h)  Recast ETD, Article 2(2)(c): 

 

"For the purposes of this Directive, discrimination includes ... any less favourable treatment 

of a woman related to pregnancy or maternity leave within the meaning of Directive 
92/85/EEC." 

 

3.  Positive discrimination or positive action 

 

   (a) Equal Treatment Directive, Article 2(4):  

 

"This Directive shall be without prejudice to measures to promote equal opportunity for 

men and women, in particular by removing existing inequalities which affect women's 
opportunities ...." 

 

   (b) Case C-450/93, Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen, 

[1995] ECR I-3051 (automatic preference for woman 

where woman and man equally qualified violated ETD) 

 

    (c)  EC Treaty, Article 141(4) (added in 1997), 

http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/index.html: 
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"With a view to ensuring full equality in practice between men and women in working life, 

the principle of equal treatment shall not prevent any Member State from maintaining or 

adopting measures providing for specific advantages in order to make it easier for the 

under-represented sex to pursue a vocational activity or to prevent or compensate for 
disadvantages in professional careers.” (Emphasis added.) 

 

(d) Case C-409/95, Marschall v. Land Nordrhein Westfalen, 

[1997] ECR I-6363 (discretionary preference for 

woman where woman and man equally qualified, after 

objective assessment of criteria specific to the man, did 

not violate ETD) 

 

 (e) Case C-407/98, Abrahamsson v. Fogelqvist, [2000] ECR  

I-5539 (automatic preference for "sufficiently qualified" 

woman over man who was found considerably better 

qualified violated ETD; Article 141(4) made no difference) 

 

   (f)  Recast ETD, Article 3: 

 

"Member States may maintain or adopt measures within the meaning of Article 141(4) of 

the [EC] Treaty with a view to ensuring full equality in practice between men and women 

in working life."  

 

   (g)  United Kingdom – positive discrimination based on sex or 

race in employment and education is currently 

prohibited, except for vocational training or where sex or race 
is a genuine occupational qualification  

 

    (i) London Borough of Lambeth v. Commission for Racial 

     Equality,  [1990] Industrial Relations Law 

     Reports (IRLR) 231 (Court of Appeal) 

     (preference for candidates with Afro-Caribbean 

     and South Asian backgrounds for management 

     position) 

 

   (ii) Jepson v. The Labour Party, [1996] IRLR 116 
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    (Industrial Tribunal) (women-only shortlists for 

    parliamentary candidates)  

 

   (iii) Sex Discrimination (Election Candidates) Act 2002 

    overruled Jepson by inserting a new exception  

    (s. 42A) into the Sex Discrimination Act 1975 

    relating to: 

 

"arrangements made by a registered political party ... for the purpose of reducing 

inequality in the numbers of men and women elected, as candidates of the party, to be 
members of the body concerned." 

 

   (iv) Equality Bill will allow as much positive action as  

   EU law permits? 

 

  (h) Case C-476/99, Lommers v. Minister van Landbouw, [2002]  

  ECR I-2891 (employer's nursery places reserved for   

  children of female employees) 

  

  4.  Gender identity and sexual orientation  

 

(a) Case C-13/94, P. v. S. and Cornwall County Council, 

    [1996] European Court Reports (ECR) I-2143   
   (dismissal of transsexual employee was 

    sex discrimination contrary to ETD) 

 

(b)  Case C-249/96, Grant v. South-West Trains, [1998] ECR  

I-621 (no sex discrimination contrary to Article 141 where 

employment benefit denied to employee's same-sex partner 
where unmarried different-sex partner qualifed) 

 

   (c) Case C-117/01, K.B. v. National Health Service Pensions  

   Agency, [2004] ECR I-541 (transsexual male partner   

  of female employee entitled to survivor's pension, under    

 Article 141, even though they were legally a same-sex    
 couple unable to marry)   

 

   (d) Case C-267/06, Tadao Maruko v. Versorgungsanstalt der  
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   deutschen Bühnen, [2008] ECR I-1757 (Employment   

  Equality Directive 2000/78/EC "preclude[s] legislation    

 ... under which, after the death of his life partner, the    

 surviving partner does not receive a survivor's benefit    

 equivalent to that granted to a surviving spouse, even    

 though [if], under national law, life partnership places    

 persons of the same sex in a situation comparable to that    

 of spouses so far as concerns that survivor's benefit",    

 despite Recital 22:  "This Directive is without prejudice     to 

national laws on marital status and the benefits     

 dependent thereon.")  (similar issue in pending case:     

 Case C-147/08, Jürgen Römer v. Freie und Hansestadt    
 Hamburg) 

 

  5.  Racial or ethnic origin 

 

 In Case C-54/07, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 

v. NV Firma Feryn, [2008] ECR I-0000, a Belgian court asked the ECJ a number 

of questions about proving direct race discrimination under Article 8(1) of the 

Racial Equality Directive:   

"15      Centrum ..., which is a Belgian body designated, pursuant to Article 13 of [the 

Racial Equality Directive], to promote equal treatment, applied to the Belgian labour 

courts for a finding that Feryn, which specialises in the sale and installation of up-

and-over and sectional doors, applied a discriminatory recruitment policy. 

16      Centrum ... is acting on the basis of the public statements of the director of Feryn to 

the effect that his undertaking was looking to recruit fitters, but that it could not 

employ „immigrants‟ because its customers were reluctant to give them access to 
their private residences for the period of the works. 

24      The objective of fostering conditions for a socially inclusive labour market would be 

hard to achieve if the scope of Directive 2000/43 were to be limited to only those 

cases in which an unsuccessful candidate for a post, considering himself to be the 

victim of direct discrimination, brought legal proceedings against the employer. 

25      The fact that an employer declares publicly that it will not recruit employees of a 

certain ethnic or racial origin, something which is clearly likely to strongly dissuade 

certain candidates from submitting their candidature and, accordingly, to hinder their 

access to the labour market, constitutes direct discrimination in respect of recruitment 

within the meaning of Directive 2000/43. The existence of such direct discrimination 

is not dependant on the identification of a complainant who claims to have been the 
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victim. 

27      Consequently, Article 7 of Directive 2000/43 does not preclude Member States from 

laying down, in their national legislation, the right for associations with a legitimate 

interest in ensuring compliance with that directive, or for the body or bodies 

designated pursuant to Article 13 thereof, to bring legal or administrative proceedings 

to enforce the obligations resulting therefrom without acting in the name of a specific 

complainant or in the absence of an identifiable complainant. ... 

29      The third to fifth questions concern the application of the rule of the reversal of the 
burden of proof laid down in Article 8(1) of Directive 2000/43 ... 

31      Statements by which an employer publicly lets it be known that, under its 

recruitment policy, it will not recruit any employees of a certain ethnic or racial origin 

may constitute facts of such a nature as to give rise to a presumption of a [directly] 
discriminatory recruitment policy. 

32      It is, thus, for that employer to adduce evidence that it has not breached the principle 

of equal treatment, which it can do, inter alia, by showing that the actual recruitment 
practice of the undertaking does not correspond to those statements. 

39      [As for the remedy where there is no identifiable victim] ... sanctions may, where 

necessary, include a finding of discrimination by the court or the competent 

administrative authority in conjunction with an adequate level of publicity, the cost of 

which is to be borne by the defendant. They may also take the form of a prohibitory 

injunction, in accordance with the rules of national law, ordering the employer to 

cease the discriminatory practice, and, where appropriate, a fine. They may, 

moreover, take the form of the award of damages to the body bringing the 
proceedings.  

  6.  Disability 

 

In Case C-13/05, Chacón Navas v. Eurest Colectivades SA, [2006] ECR I-6467, the Court 

held that: 

 

“39. The concept of „disability‟ is not defined by Directive 2000/78 itself. Nor 

does the directive refer to the laws of the Member States for the definition 

of that concept. 

 

40. It follows from the need for uniform application of Community law...that... 

 

42. ...the concept of „disability‟ for the purpose of Directive 2000/78 must...be 
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given an autonomous and uniform interpretation. 

 

43. ...the concept of „disability‟ must be understood as referring to a limitation 

which results in particular from physical, mental or psychological 

impairments and which hinders the participation of the person concerned in 

professional life. 

 

45. ... The importance which the Community legislature attaches to measures 

for adapting the workplace to the disability demonstrates that it envisaged 

situations in which participation in professional life is hindered over a long 

period of time. In order for the limitation to fall within the concept of 

„disability‟, it must therefore be probable that it will last for a long time. 

 

46. There is nothing in Directive 2000/78 to suggest that workers are protected 

by the prohibition of discrimination on grounds of disability as soon as they 

develop any type of sickness. 

 

47. It follows...that a person who has been dismissed by his employer solely on 

account of sickness [after an absence of around seven months] does not fall 

within the [disability provisions of] Directive 2000/78. 

 

55. ... Article 13 EC does not refer to discrimination on grounds of sickness as 

such...and cannot therefore even constitute a legal basis for Council 

measures to combat such discrimination. 

 

56. ...fundamental rights which form an integral part of the general principles of 

Community law include the general principle of non-discrimination. That 

principle is therefore binding on Member States where the national 

situation...falls within the scope of Community law...  However, it does not 

follow...that the scope of Directive 2000/78 should be extended by analogy 

beyond...the grounds listed exhaustively in Article 1... [to situations not 

within the scope of Community law]. 

 

57. ...sickness cannot as such be regarded as a ground in addition to those [like 
disability] in relation to which Directive 2000/78 prohibits discrimination.” 

 

In Coleman,
108

 the mother of a disabled boy (his primary carer) challenged the UK‟s 

Disability Discrimination Act 1995, s 3A, which prohibits discrimination only 

“against a disabled person...for a reason which relates to... [or] on the ground of the 

disabled person‟s disability”, and does not cover discrimination on the ground of 
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association with a disabled person, e.g. an employee‟s child.  The Employment 

Equality Directive, Articles 1 and 2, prohibits discrimination “on the ground 
of...disability”.  The ECJ held: 

 

"38    ... [I]t does not follow from [the] provisions of Directive 2000/78 that the principle of 

equal treatment which it is designed to safeguard is limited to people who themselves 

have a disability ... On the contrary, the purpose of the directive ... is to combat all 

forms of discrimination on grounds of disability. ... 

43      ... [T]he fact that Directive 2000/78 includes provisions designed to accommodate 

specifically the needs of disabled people does not lead to the conclusion that the 

principle of equal treatment enshrined in that directive must be interpreted strictly, 

that is, as prohibiting only direct discrimination on grounds of disability and relating 
exclusively to disabled people. ... 

50      Although, in a situation such as that in the present case, the person who is subject to 

direct discrimination on grounds of disability is not herself disabled, the fact remains 

that it is the disability which, according to Ms Coleman, is the ground for the less 

favourable treatment which she claims to have suffered. ... 

51      Where it is established that an employee in a situation such as that in the present case 

suffers direct discrimination on grounds of disability, an interpretation of Directive 

2000/78 limiting its application only to people who are themselves disabled is liable 

to deprive that directive of an important element of its effectiveness and to reduce the 
protection which it is intended to guarantee. 

54      ... [If] Ms Coleman establishes facts from which it may be presumed that there has 

been direct discrimination, the effective application of the principle of equal 

treatment then requires that the burden of proof should fall on the respondents, who 

must prove that there has been no breach of that principle. 

55      ... [T]he respondents could contest the existence of such a breach by establishing by 

any legally permissible means, in particular, that the employee‟s treatment was 

justified by objective factors unrelated to any discrimination on grounds of disability 
and to any association which that employee has with a disabled person. 

56      ... Directive 2000/78 ... must be interpreted as meaning that the prohibition of direct 

discrimination ... is not limited only to people who are themselves disabled. Where an 

employer treats an employee who is not himself disabled less favourably than another 

employee is, has been or would be treated in a comparable situation, and it is 

established that the less favourable treatment of that employee is based on the 

disability of his child, whose care is provided primarily by that employee, such 
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treatment is contrary to the prohibition of direct discrimination [in] Article 2(2)(a)." 

  7.  Age 

 

Compulsory retirement ages were considered by the ECJ in Case C-411/05, 

Palacios de la Villa v. Cortefiel Servicios SA, [2007] ECR I-8531.  They constitute 

direct age discrimination and must be justified by “legitimate employment 

policy...objectives” under Article 6(1) of the Employment Equality Directive.  The 

ECJ refused to interpret non-binding Recital 14 as exempting them from the 

Directive, but held that they can be justified, because (at para 68) “the Member 

States...enjoy broad discretion in their choice, not only to pursue a particular aim in 

the field of social and employment policy, but also in the definition of measures 

capable of achieving it”, and because (at para 73) those forced to retire are 

compensated by a retirement pension. 

 

  8.  Religion or belief 

    

   - no ECJ judgments yet (see ECtHR case law) 
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 ANNEX 3 – Έκθεση Αρτής κατά τοσ Ρατσισμού και των Γιακρίσεων 

 

Αρ. Φακ. : Α/Κ 5/2004 

 

A/K 50/2005 

 

Έκθεζη Αρτής καηά ηοσ Ραηζιζμού και ηων Γιακρίζεων αναθορικά με διακριηική 

μεηατείριζη Δλληνοπόνηιων και άλλων προζώπων ποσ δεν είναι Κύπριοι πολίηες από 

αζθαλιζηικές εηαιρείες 

 

Περιγραθή Καηαγγελιών και Έρεσνας 

 

1.1 - To «Κέληξν Νεφηεηαο Απνδήκσλ Διιήλσλ Νέσλ ζηελ Κχπξν», κε επηζηνιή ηνπ 
εκεξ. 12 Μαΐνπ, 2004 κνπ ππέβαιε θαηαγγειία ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά/ζηάζε ηνπ 
ζπλφινπ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, έλαληη ησλ Διιελνπφληησλ θαηνίθσλ Κχπξνπ. Οη 
θαηαγγέινληεο ηζρπξίδνληαη φηη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, εθαξκφδνληαο ξαηζηζηηθή 
πνιηηηθή θαη κε θξηηήξην κφλν ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή, αξλνχληαη λα πξνζθέξνπλ ζε 
Διιελνπφληηνπο πνιίηεο ηηο ίδηεο ππεξεζίεο αζθάιηζεο πνπ πξνζθέξνπλ ζε 
Διιελνθχπξηνπο πνιίηεο. 

Ζ θαηαγγειία αθνξνχζε θπξίσο ζηελ αζθάιηζε κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ απφ 
Διιελνπφληηνπο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ απηφ δεκηνπξγεί ζηελ πξνζσπηθή θαη 
επαγγεικαηηθή ηνπο δσή. ηελ θαηαγγειία γίλεηαη επίζεο αλαθνξά θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ 
αληηκεησπίδνπλ νη Διιελνπφληηνη γηα εμαζθάιηζε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη ζε 
άιινποηνκείο, φπσο ηελ εξγαηηθή αζθάιηζε θαη ηελ αζθάιεηα δσήο θαη αηπρεκάησλ. 

ε φηη αθνξά ζηελ αζθάιηζε κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ πξνβιήζεθε ν ηζρπξηζκφο φηη «ε 

ζπλήζεο απάληεζε πνπ ζπρλά νη ιεηηνπξγνί ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ δίλνπλ ζε 
Πφληηνπο πνπ δεηνχλ λα αζθαιηζηνχλ είλαη φηη δελ αζθαιίδνπλ Πφληηνπο ιφγσ ηνπ φηη 
εκπιέθνληαη ζπρλά ζε δπζηπρήκαηα. ε θάπνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο πξνρσξνχλ ζε 
αζθάιηζε Πνληίσλ αιιά κε πνιχ ςειφηεξα αζθάιηζηξα πνπ θάπνηε θζάλνπλ ζε χςνο ην 
νπνίν είλαη 2 – 3 θνξέο κεγαιχηεξν απφ απηφ δίλνπλ ζε Διιελνθχπξηνπο κε ηα ίδηα 
δεδνκέλα (π.ρ.ειηθία).» 

ηελ θαηαγγειία γίλεηαη ηέινο αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο πνπ, ζχκθσλα κε ηνπο 
θαηαγγέινληεο, αξλήζεθαλ ζην παξειζφλ λα παξάζρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζε 
Διιελνπφληηνπο. Οη εηαηξείεο απηέο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Γεληθέο Αζθάιεηεο Κχπξνπ 

 Λατθή Αζθαιηζηηθή 

 ΚΟΜΟ Αζθαιηζηηθή 

 ΤΓΡΑ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Ληδ 

  ΜΗΝΔΡΒΑ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Ληδ 

 

1.2 - Με επηζηνιέο κνπ εκεξ. 9 Απγνχζηνπ, 2004 δήηεζα θαη έιαβα απφ ηηο πην πάλσ 
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αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηα ζρφιηα θαη ηηο απφςεηο ηνπο επί ησλ ηζρπξηζκψλ πνπ πεξηέρνληαη 
ζηελ θαηαγγειία ηνπ «Κέληξνπ Νεφηεηαο Απνδήκσλ Διιήλσλ Νέσλ ζηελ Κχπξν». 

ηηο απαληεηηθέο ηνπο πξνο εκέλα επηζηνιέο, νη εηαηξείεο απηέο απέξξηςαλ ηελ θαηεγνξία 
φηη αθνινπζνχλ ξαηζηζηηθή πνιηηηθή ή φηη εθαξκφδνπλ θξηηήξηα επηινγήο πειαηψλ ζηε 
βάζε ηεο εζληθήο ή εζλνηηθήο ηνπο θαηαγσγήο. Ηζρπξίζηεθαλ, πεξαηηέξσ, φηη νη 
αμηνινγήζεηο ησλ αηηήζεσλ γηα αζθάιηζε κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ γίλνληαη κε βάζε 
δηεζλψο απνδεθηά θξηηήξηα θαη ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε: 

α) ηελ ειηθία/απεηξία ηνπ αηηεηή 

β) ην ηζηνξηθφ απαηηήζεσλ ή ηξνραίσλ θαηαδηθψλ 

γ) ηνλ ηχπν ηνπ νρήκαηνο πνπ αζθαιίδεηαη (ηππνδχλακε, ειηθία, ρξήζε θ.ά.) 

 

1.3 - ε δχν απφ ηηο απαληεηηθέο επηζηνιέο πνπ έιαβα - πέξαλ απφ ηελ δηαηχπσζε ηεο 
ζέζεο φηη δελ εθαξκφδεηαη ξαηζηζηηθή πνιηηηθή έλαληη Διιελνπφληησλ αηηεηψλ – 
πεξηέρνληαη θαη θάπνηα ζρφιηα ηα νπνία θξίλσ ζθφπηκν λα αλαθέξσ απηνχζηα πην θάησ: 

α) « ..... αζθαιίδνπκε Διιελνπφληηνπο αιιά κε κεγάιε πξνζνρή θαη επηιεθηηθφηεηα. 

.................................................. .................................. 

ην παξειζφλ ε εηαηξεία καο ήην πην ειαζηηθή ζηελ αζθάιηζε Διιελνπνληίσλ. Γπζηπρψο 
ε εκπεηξία καο ήην πνιχ θαθή. πρλά πξνθαινχζαλ ηξνραία αηπρήκαηα θαη πνιιέο θνξέο 
νη νδεγνί επξίζθνλην ππφ ηελ επήξεηα νηλνπλεχκαηνο. Ζ δε ζπλεξγαζία ησλ κε ηελ 
εηαηξεία ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθηε. Γελ καο ελεκέξσλαλ γηα ην 
αηχρεκα θαη φηαλ θαηαρσξνχλην αγσγέο ελαληίνλ ησλ ζηα δηθαζηήξηα ζπαλίσο ηνπο 
βξίζθακε γηα λα ππνγξάθνπλ δηνξηζηήξην δηθεγφξνπ κε απνηέιεζκα λα πιεξψλνπκε 
δηθαζηηθέο απνθάζεηο ρσξίο λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ππεξαζπίζνπκε ηα ζπκθέξνληα 
καο θαζψο θαη ηα δηθά ησλ. 

Δίκεζα ζίγνπξνη φηη θαη εζείο θαηαλνείηαη φηη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο είλαη εκπνξηθέο 
επηρεηξήζεηο πνπ ζθνπφ έρνπλ ην θέξδνο. Αλ θάπνηνο ή θάπνηνη πειάηεο είλαη δεκηνγφλνη 
ηφηε λνκίδνπκε φηη έρνπκε ην απφιπην δηθαίσκα ηεο δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ή ηεο 
ρξέσζεο αθξηβφηεξνπ αζθάιηζηξνπ. 

Δπεηδή ηελ ίδηα εκπεηξία έρνπλ νη πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο απνθαζίζηεθε 
φπσο ηνπο θαθνχο θηλδχλνπο αζθαιίδεη ε θνηλνπξαμία αζθαιηζηψλ κεραλνθηλήησλ 
νρεκάησλ1. .....» (Δπηζηνιή ηνπ Γηεπζχλνληα χκβνπινπ ηεο ΚΟΜΟ Αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία Ληδ) 

β) «............ Πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη νη πιείζηνη Πφληηνη δελ είλαη θαινί θαη έκπεηξνη 

νδεγνί. Φαίλεηαη δε φηη νη άδεηεο πνπ θαηέρνπλ είλαη πιαζηέο. 

....................................................................................................................... 

Πηζηεχνκε φηη νη θίινη καο Πφληηνη αδηθνχλ ηηο εηαηξείεο θαη θαιά είλαη λα θνηηάμνπλ λα 
ζπκπεξηθέξνληαη ζσζηά ζηνπο δξφκνπο φηαλ νδεγνχλ. ........» (Δπηζηνιή ηνπ Γεληθνχ 
Γηεπζπληή ηεο ΤΓΡΑ αζθαιηζηηθή εηαηξεία Ληδ) 

 

2.1 - Γηα ην ζέκα ηεο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδνπλ νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο έλαληη αηφκσλ 
πνπ δελ είλαη Κχπξηνη πνιίηεο κνπ ππέβαιε θαηαγγειία θαη ν θ. Νίθνο Σξηκηθιηληψηεο, 
Γηεπζπληήο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ γηα ην Παξαηεξεηήξην γηα Ραηζηζκφ θαη ηελ Ξελνθνβία. 

ηελ επηζηνιή ηνπ, εκεξ. 30 Μαΐνπ 2005, ν θ. Σξκηθιηληψηεο αλαθέξεη φηη πνιιά άηνκα ηνπ 
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έρνπλ ππνβάιεη θαηαγγειία φηη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αξλνχληαη λα ηνπο παξάζρνπλ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε, ιφγσ ηεο εζληθήο ή εζλνηηθήο ηνπο θαηαγσγήο. Αλαθέξεη δε, ηξηάληα 
ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο (Βι. Παξάξηεκα ηεο Έθζεζεο) ελαληίνλ ησλ νπνίσλ άηνκα 
πνληηαθήο, αξαβηθήο θαη αζηαηηθήο θαηαγσγήο ηνπ ππέβαιαλ ζρεηηθέο θαηαγγειίεο. 

Ο θ. Σξηκηθιηληψηεο αλαθέξεη, πεξαηηέξσ, φηη ηνπο πξνβαιιφκελνπο ηζρπξηζκνχο 
επηβεβαίσζε θαη ν ίδηνο φηαλ επηθνηλψλεζε κε δχν αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο - ζπγθεθξηκέλα 
ηηο εηαηξείεο Δζληθή Αζθαιηζηηθή θαη Eurosure Insurance Co - θαη ηνπ ιέρζεθε 
ηειεθσληθψο φηη ε πνιηηηθή ηνπο είλαη λα κελ αζθαιίδνπλ άηνκα πνληηαθήο ή αξαβηθήο 
θαηαγσγήο. 

2.2 - Μέζα ζηα πιαίζηα δηεξεχλεζεο ηεο πην πάλσ θαηαγγειίαο, Λεηηνπξγφο ηνπ Γξαθείνπ 
κνπ επηθνηλψλεζε ηειεθσληθψο ζηηο 13 Ηνπλίνπ κε ηξεηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο – νη νπνίεο 
1 Ζ Κνηλνπξαμία Αζθαιηζηψλ Μεραλνθηλήησλ Ορεκάησλ δεκηνχξγεζε ηακείν αζθάιηζεο 
κε απνδεθηψλ θηλδχλσλ, ην νπνίν αζθαιίδεη εηδηθά πξφζσπα ηα νπνία γηα δηάθνξνπο 
ιφγνπο (π.ρ. ειηθησκέλνη θαη άηνκα κε βεβαξεκέλν ηξνραίν ηζηνξηθφ) αληηκεησπίδνπλ 
δπζθνιίεο λα εμαζθαιίζνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε. 

 

επηιέγεθαλ ηπραία απφ ηε ιίζηα ησλ εηαηξεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ηεο 
Έθζεζεο - θαη δήηεζε λα πιεξνθνξεζεί γηα ην θαηά πφζν απηέο παξέρνπλ αζθάιηζε 
νρεκάησλ θαη ζε Διιελνπφληηνπο. πγθεθξηκέλα, πιεξνθνξήζεθε ηα αθφινπζα: 

 

ηελ εηαηξεία A «απνθεχγνπλ» λα αζθαιίδνπλ Διιελνπφληηνπο, ηδηαίηεξα αλ απηνί είλαη 
λεαξήο ειηθίαο. ηνηρείν πνπ κπνξεί λα ζπλεγνξήζεη ππέξ ηεο έγθξηζεο ηεο αίηεζεο ελφο 
Διιελνπφληηνπ είλαη ην ελδερφκελν λα ηνλ «ζπζηήζεη» Διιελνθχπξηνο πειάηεο ηεο 
εηαηξείαο. 

Ζ εηαηξεία Β εθαξκφδεη γεληθή πνιηηηθή λα κελ αζθαιίδεη Διιελνπφληηνπο. 

ηελ εηαηξεία Γ «πνιχ δχζθνια» αζθαιίδνπλ Διιελνπφληηνπο, ιφγσ ηνπ φηη «πνιχ 
ζπρλά εκπιέθνληαη ζε δπζηπρήκαηα». Αηηήζεηο Διιελνπνληίσλ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ 
επλντθά κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ηνλ αηηεηή «εγγπεζεί» Κχπξηνο πνιίηεο, π.ρ. ν εξγνδφηεο 
ηνπ. 

 

Ννκνζεηηθφ Πιαίζην 

3.1 - Ο πεξί ηεο Καηαπνιεκήζεσο ησλ Φπιεηηθψλ θαη Οξηζκέλσλ Άιισλ Γηαθξίζεσλ 
(Δπίηξνπνο) Νφκνο ηνπ 2004 (Ν.42(I)/2004) εηζήγαγε έλα  νινθιεξσκέλν πιαίζην γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. Με ην λφκν απηφ κεηαθέξζεθαλ νπζηαζηηθά ζην εζσηεξηθφ 
δίθαην νη δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2000/43 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αλαηέζεθαλ ζηνλ 
Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο νη αξκνδηφηεηεο αλεμάξηεηεο Αξρήο γηα ηε δηεξεχλεζε 
ζπγθεθξηκέλσλ θαηαγγειηψλ θαη ηελ παξνρή αξσγήο ζηα ζχκαηα ησλ δηαθξίζεσλ. 

Με βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ πην πάλσ Νφκνπ ζπληζηά απαγνξεπκέλε δηάθξηζε ε επηθχιαμε 
δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζηε βάζε ηεο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο ελφο πξνζψπνπ 
ζε δηάθνξνπο ηνκείο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηνχ ηεο πξφζβαζεο θαη παξνρήο 
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. (άξζξα 6 θαη 7 ηνπ Νφκνπ). Σν πεδίν δξάζεο ηεο λνκνζεζίαο 
αθνξά ζε ελέξγεηεο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηφζν ζε ζρέζε κε ηνλ ηδησηηθφ φζν 
θαη ην δεκφζην ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ. 

Σαπηφρξνλα, νη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ Ν.42(Η)/2004 πξνβιέπνπλ επίζεο λέεο δηεπξπκέλεο 
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αξκνδηφηεηεο ζηνλ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο θαη ζην ζέκα ηεο θαηαζηνιήο θαηλνκέλσλ 
ξαηζηζκνχ θαη δηαθξίζεσλ. πγθεθξηκέλα, ν Νφκνο παξέρεη ζηνλ Δπίηξνπν - ζε 
πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη παξάλνκε δηαθξηηηθή ζπκπεξηθνξά - εμνπζία λα: 

α) δηελεξγεί δηαβνπιεχζεηο θαη λα ππνβάιεη ζπζηάζεηο, θαζνξίδνληαο πξνζεζκίεο θαη 
πξαθηηθά κέηξα άξζεο ηεο παξαλνκίαο. 

β) εθδίδεη θαη λα δεκνζηεχεη δηαηάγκαηα ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, κεηά 
νπνία λα νξίδεη φηη ε παξαλνκία πξέπεη λα εθιείςεη ζε θαζνξηζκέλε πξνζεζκία θαη θαηά 

θαζνξηζκέλν ηξφπν. 

γ) επηβάιιεη ρξεκαηηθά πξφζηηκα ζε φζνπο πξνβαίλνπλ ζε δηαθξηηηθή ή ξαηζηζηηθή 
ζπκπεξηθνξά. 

 

3.2 - Σε δηάθξηζε ζηε βάζε ηεο εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγή ελφο πξνζψπνπ ζηνλ ηνκέα 
ηεο πξφζβαζεο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, απαγνξεχεη, παξάιιεια, θαη ν περί Ίσης 
Μετατείρισης (Φσλετική ή Δθνοτική) Καταγωγή Νόμος τοσ 2004 (Ν.59(Ι)/2004)5. 

χκθσλα κε ην Νφκν απηφ, θάζε πξφζσπν ην νπνίν ζεσξεί φηη ππφθεηηαη ζε δηαθξηηηθή 
κεηαρείξηζε ζηε βάζε ηεο θπιεηηθήο ή ηεο εζλνηηθήο ηνπ θαηαγσγήο δηθαηνχηαη λα 
πξνζθχγεη είηε ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ είηε ελψπηνλ ηνπ Δπηηξφπνπ 
Γηνηθήζεσο, ν νπνίνο έρεη αξκνδηφηεηα πξνβεί ζε έξεπλα θάζε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζεο. 

εκεηψλσ φηη νπνηνδήπνηε πξφζσπν παξαβαίλεη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ Ν.59(Η)/2004 είλαη 

έλνρν αδηθήκαηνο θαη ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή ή/θαη ζε πνηλή θπιάθηζεο. ε 
πεξίπησζε δε πνπ ην αδίθεκα δηαπξάηηεηαη απφ λνκηθφ πξφζσπν ή νξγαληζκφ, έλνρνη, 
εθηφο απφ ην ίδην ην λνκηθφ πξφζσπν ή νξγαληζκφ, είλαη θαη νη εληεηαικέλνη αμησκαηνχρνη 
ηνπ - π.ρ. ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ή/θαη ν Πξφεδξνο - εθφζνλ ην αδίθεκα έγηλε κε ηε 
ζπγθαηάζεζε ή ηελ αλνρή ηνπο.  

 

3.3 - Πξνζηαζία έλαληη δηαθξίζεσλ ζηε βάζε θπιεηηθήο εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο 
παξέρεη θαη ην χληαγκα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. χκθσλα κε ηελ Παξάγξαθν 1 ηνπ 
Άξζξνπ 28 ηνπ πληάγκαηνο «Πάληεο είλαη ίζνη ελψπηνλ ηνπ λφκνπ, ηεο δηνηθήζεσο θαη ηεο 
δηθαηνζχλεο θαη δηθαηνχληαη λα ηχρσζη ίζεο πξνζηαζίαο θαη κεηαρεηξίζεσο.» Ζ 
Παξάγξαθνο 2 ηνπ ίδηνπ Άξζξνπ νξίδεη φηη “Έθαζηνο απνιαχεη πάλησλ ησλ δηθαησκάησλ 
θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ππφ ηνπ πληάγκαηνο άλεπ νπδεκίαο δπζκελνχο 
δηαθξίζεσο ακέζνπ ή εκκέζνπ εηο βάξνο νπνηνπδήπνηε αηφκνπ έλεθα ηεο θνηλφηεηαο, ηεο 
θπιήο, ηνπ ρξψκαηνο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο γιψζζεο, ηνπ θχινπ, ησλ πνιηηηθψλ ή άιισλ 
πεπνηζήζεσλ, ηεο εζληθήο ή θνηλνηηθήο ηνπ θαηαγσγήο, ηεο γελλήζεσο, ηνπ πινχηνπ, ηεο 
θνηλσληθήο ηάμεσο απηνχ ή έλεθα νηνπδήπνηε άιινπ ιφγνπ, εθηφο εάλ δηα ξεηήο δηαηάμεσο 
ηνπ πληάγκαηνο νξίδεηαη ην αληίζεηνλ.” 

Σν πην πάλσ άξζξν ηνπ πληάγκαηνο, εξκελεπκέλν κάιηζηα ππφ ην θσο ηνπ θνηλνηηθνχ 

θεθηεκέλνπ, ππνδειψλεη ζηελ νπζία φηη φινη φζνη βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ή παξφκνηα 

θαηάζηαζε ή ζηηο ίδηεο ή παξφκνηεο ζπλζήθεο δηθαηνχληαη ηεο ίδηαο κεηαρείξηζεο, 

αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο. 

 

σμπεράσματα/Παρατηρήσεις/ σστάσεις 

4.1 - χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία απαγνξεχεηαη ε επηθχιαμε δηαθξηηηθήο 
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κεηαρείξηζεο ζηε βάζε ηεο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο ελφο πξνζψπνπ ζηνλ ηνκέα 
ηεο πξφζβαζεο θαη παξνρήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
πξφζβαζεο θαη παξνρήο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. 

Θεσξψ ζθφπηκν λα ζεκεηψζσ φηη είλαη αληηιεπηή ε αλαγθαηφηεηα θαζνξηζκνχ θξηηεξίσλ 
απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζηε βάζε ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγνχληαη νη θίλδπλνη 
αζθάιηζεο πξνζψπσλ πνπ αηηνχληαη αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Καηαλνψ επίζεο θαη ηε 
ζθνπηκφηεηα ηεο πηνζέηεζεο δηαθνξνπνηεκέλσλ θξηηεξίσλ θαη άζθεζεο 
δηαθνξνπνηεκέλεο πνιηηηθήο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πνπ έρεη ζρέζε κε παξάγνληεο φπσο 
ε ειηθία, ην ηζηνξηθφ απαηηήζεσλ θαη ε θαηάζηαζε ηνπ ππφ αζθάιηζε νρήκαηνο, 
δεδνκέλνπ φκσο φηη ηέηνηα  πνιηηηθή ζα ζηεξίδεηαη ζε αμηφπηζηα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ 
ζα είλαη ζπγθξίζηκα θαη δεθηηθά ειέγρνπ. 

Άιισζηε, ε ελαξκνληζηηθή κε ην επξσπατθφ θεθηεκέλν λνκνζεζία θαη ε ζρεηηθή λνκνινγία 
πνπ αθνξά ζε άιινπο ηνκείο δηαθξίζεσλ αθήλεη αλνηθηφ ην ελδερφκελν 
εηζαγσγήοεμαηξέζεσλ, θπξίσο φηαλ απηέο δηθαηνινγνχληαη αληηθεηκεληθά θαη ινγηθά θαη 
εμππεξεηνχλ έλα ζεκηηφ ζθνπφ. 

Αλεμάξηεηα, φκσο, απφ ηα πην πάλσ, ηέηνηα πνιηηηθή πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε θπιεηηθά ή 
εζλνηηθά ζηνηρεία ή θξηηήξηα δελ είλαη επηηξεπηή. χκθσλα δε κε ηνπο Νφκνπο 
Ν.42(Η)/2004 θαη Ν.59(Η)/2004 (βι. Παξα 3.1 θαη 3.2), ε απαγφξεπζε επηθχιαμεο 
δηαθξίζεσλ εηο βάξνο πξνζψπσλ ιφγσ ηεο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο ηνπο θαηαγσγήο ζηνλ 
ηνκέα ηεο παξνρήο αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ, είλαη απφιπηε. Έπεηαη φηη ε άξλεζε παξνρήο 
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν γηα ιφγνπο πνπ παξαπέκπνπλ ζηε 
θπιεηηθή ή εζλνηηθή ηνπ θαηαγσγή ή αθήλνπλ λα λνεζεί φηη βξίζθνπλ έξεηζκα ζε απηή, 
ζπληζηά παξάλνκε δηάθξηζε θαη σο ηέηνηα ππφθεηηαη ζε πνηληθέο θπξψζεηο. 

4.2 - Απφ ηε ζπλεθηίκεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηέζεθαλ ελψπηνλ κνπ πξνθχπηεη φηη, 
αξηζκφο αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο ή πξαθηηθέο πνπ, είηε απνθιείνπλ 
άηνκα πνληηαθήο θαηαγσγήο απφ ηελ παξνρή αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ, είηε ηα ζέηνπλ ζε 
κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζχγθξηζε κε αληίζηνηρεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε 

ειιελνθχπξηνπο. 

Γεδνκέλνπ φηη νη θαηαγγειίεο πνπ ηέζεθαλ ελψπηνλ κνπ ραξαθηεξίζηεθαλ απφ έιιεηςε 
αλαθνξάο ζε ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα ηα νπνία ππέζηεζαλ δπζκελή δηάθξηζε, δελ θξίλσ 
ζθφπηκν, ζην παξφλ ζηάδην, λα πξνβψ ζε άιιεο ελέξγεηεο, πέξα απφ ηηο πην πάλσ 
ζπζηάζεηο θαη επηζεκάλζεηο, ζε ζρέζε κε ην ζέκα πνπ εμεηάζηεθε. Πεξηνξίδνκαη ζην 
ζηάδην απηφ λα ελεκεξψζσ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην 
θαηά ησλ δηαθξίζεσλ θαη λα επηζεκάλσ ηφζν ηελ παξαλνκία πνπ πθίζηαηαη αλαθνξηθά κε 
ηελ επίδεημε δηαθξηηηθήο ζπκπεξηθνξάο έλαληη ησλ πνληίσλ ζηελ παξνρή αζθαιηζηηθή 
θάιπςεο αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε ηνπο λα πξνζαξκφζνπλ/αλαζεσξήζνπλ ηελ πνιηηηθή 
ηνπο θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηελ αξρή ηεο κε 
δηάθξηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Δηζεγνχκαη, φπσο, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο επαλεμεηάζνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο θαη ηελ 
εθαξκνδφκελε πξαθηηθή ηνπο ζην ζέκα ππφ ην θσο ησλ φζσλ αλαθέξσ ζηελ παξνχζα 
Έθζεζε θαη εθαξκφζνπλ κέηξα πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αξρή ηεο κε δηάθξηζεο κεηαμχ 
πξνζψπσλ δηαθνξεηηθψλ εζλνηηθψλ θαη θπιεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σπρφλ δηαπίζησζε, 
ζην κέιινλ, ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζπληζηνχλ δηάθξηζε ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο 
θαηαγσγήο, ζα επηζχξνπλ εθ λένπ ηελ παξέκβαζή κνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, εθφζνλ 
επηβεβαησζνχλ νη θαηαγγειίεο, ζα είκαη ππνρξεσκέλε λα ιάβσ φια ηα θπξσηηθνχ 
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ραξαθηήξα κέηξα έλαληη ησλ εηαηξεηψλ πνπ παξαλνκνχλ, ζχκθσλα κε ηηο εμνπζίεο πνπ 
κνπ παξέρεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

Σελ Έθζεζε απηή ππνβάιισ ζε φιεο ηηο εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ζηηο 
θαηαγγειίεο πνπ κνπ ππνβιήζεθαλ. Αληίγξαθν ηεο θνηλνπνηψ γηα ελεκέξσζε θαη ιήςε 
φισλ ησλ δεφλησλ κέηξσλ ζην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηνλ Τπνπξγφ 
Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ θαζψο θαη ζηνλ Έθνξν Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ. 

 

Ζιηάλα Νηθνιάνπ 

Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο 

(Αξρή θαηά ηνπ Ραηζηζκνχ θαη ησλ Γηαθξίζεσλ) 

Λεπθσζία, 23 Ηνπλίνπ, 2005 
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ANNEX 4 - IBM - Awards and recognition 

Marketplace recognition 

Acknowledgment of IBM's commitment and accomplishments in supporting diversity has 

come from a broad spectrum of organizations and publications. We appreciate that the 
marketplace has recognized our efforts consistently throughout the years. 

Areas of recognition 

 General Diversity 

 Asians 

 Blacks 

 Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender 

 Hispanic/Latino 

 Native American Heritage 

 People with Disabilities 

 Women 

 Work/Life 

General Diversity  

Year Award 

2010 Black Enterprise magazine names IBM as one of 40 Best Companies for Diversity 

2010 DiversityInc names IBM the No. 1 company for global diversity 

2010 
IBM Austria awarded the Austrian Federal Economic Chamber "DivesCity" 
Award 

2010 IBM ranks #8 on DiversityInc's Top 50 list 

2010 IBM ranks #4 on Barron's World's Most Respected Companies list 

2009 
The Society of Hispanic Professional Engineers (SHPE) Company of the Year, 

IBM United States 

2009 IBM makes list Black Enterprise Magazine's list of top companies for diversity 

2009 
United States: IBM is one of Conceive Magazine's 50 Best Companies for 
adoption. 

2009 
IBM takes #2 Spot in Diveristy Inc's 2009 Top 10 Global Diversity Companies 

List 

2009 American Association for Affirmative Action - Community Service Award 

http://www-03.ibm.com/employment/us/diverse/awards.shtml#general
http://www-03.ibm.com/employment/us/diverse/awards.shtml#asians
http://www-03.ibm.com/employment/us/diverse/awards.shtml#blacks
http://www-03.ibm.com/employment/us/diverse/awards.shtml#glbt
http://www-03.ibm.com/employment/us/diverse/awards.shtml#hispanic
http://www-03.ibm.com/employment/us/diverse/awards.shtml#native
http://www-03.ibm.com/employment/us/diverse/awards.shtml#pwd
http://www-03.ibm.com/employment/us/diverse/awards.shtml#women
http://www-03.ibm.com/employment/us/diverse/awards.shtml#work
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General Diversity  

Year Award 

2009 

DiversityInc Top 50 list: 

 10th in the Top 50 list 

 1st for People with Disabilities 

 2nd for Supplier Diversity 

 4th for LGBT and Asians  

Sustained rank of 2nd for Global Diversity Companies 

 

Asians  

Year Award 

2009 
Top 20 Companies for Asian Americans by Asian Business Ventures for the 

seventh consecutive year. 

2008 
IBM selected as one of the Top 20 Companies for Asian Americans by Asian 
Business Ventures for sixth consecutive year 

 

Blacks  

Year Award 

2009 
Black Enterprise magazine names IBM leaders to the coveted list of the 100 Most 
Powerful Executives in Corporate America. 

 

 

Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender  

Year Award 

2010 
IBM ranks 1st on The International Gay and Lesbian Chamber of Commerce 

(IGLCC) Business Equality Index for most GLBT friendly companies in the world. 

2010 IBM #1 in the Stoneway Equality Index 

2009 Pinnacle Award 

2009 
IBM Scores 100% on the HRC Corporate Equality Index 2010 for the 7th 
consecutive year 

2009 IBM #2 in the IGLCC International Business Equality Index (IBEI) 

2009 Hyacinth Award, IBM Poland 

2009 Meritus Award, IBM Austria 
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Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender  

Year Award 

2009 PFLAG Straight for Equality Business Award, IBM United States 

 

Hispanic/Latino  

Year Award 

2009 
The Society of Hispanic Professional Engineers (SHPE) Company of the Year, 
IBM United States 

2008 
United States, company of the Year by the Society of Hispanic Professional 

Engineers. 

2008 
United States, One of the top 50 companies for Latinas to work for in America by 
Latina Style Magazine. 

 

 

Native American Heritage  

Year Award 

2009 
American Indian Science & Engineering Society (AISES) Technical Excellence 
Award 

 

 

People with Disabilities  

Year Award 

2009 Helen Keller award (IBM India) 

2009 Accessibility Award (IBM China) 

2008, 

rcvd 

March 
2009 

IBM Spain, "Fundación Randstad a la Acción Social 2008 (Category: 

Business)" recognition of bringing people with disabilities into the mainstream. 

2008 
IBM India, National Award for Empowerment of Persons with Disabilities as 

Employer for the year 2008. 

2008 

Helen Keller Award 2008 in the category of 

Companies/Organizations/Institutions who through their policies and practices 

demonstrate their belief in equal rights and gainful employment for persons 
with disabilities. 

2008 
IBM Italy, "Vita Vera Enzo Casserà," national recognition delivered by the 

Italian government. 
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People with Disabilities  

Year Award 

2008 
IBM Ireland, "Gradireland" AHEAD award for companies employing 
graduates with disabilities. 

 

 

Women  

Year Award 

2010 National Association of Female Executives (NAFE) Top companies list 

2009 
IBM named by Working Mother Magazine as one of the Best Companies for 
Multicultural Women. 

2009 IBM named to the Progressive Employers of Canada List for 2009 

2009 IBM Japan, J-Win's Grand Prize Award for Diversity 

2009 NAFE Top Company Award 

2009 
National Association for female executives (United States) Top 50 Companies for 

Executive Women, IBM made the top 10 

2008 
One of the 100 best, and top 10 for working mothers by Working Mother 
Magazine. 

2008 Where Women Want to Work – Top 50, the London Times 

2008 
2007 Working Mother Best Companies for Multicultural Women by Working 

Mother Media 

2008 IBM Belgium among top 5 of most breastfeeding-friendly company 

2008 IBM Poland, a Mum friendly company 

2008 
IBM UK, the first Woman Corporate Award by CBI / Real Business magazine / 
Lloyds TSB Corp. Markets 

2008 
IBM Colorado, Colorado Women's Vision Foundation's Corporate Advocacy 

Award. 

2008 
United States, working Mother Best Companies for Multicultural Women by 
Working Mother Media 

2008 NAFE Top Company Award 

2008 
Working Mother magazine – Best Companies for Working Mothers, Top 10 

recipient; 23rd year. 

 

Work/Life  

Year Award 

2009 
The Conference Board Work Life Leadership Council's Moving to the Future 

Award for Managing a Dispersed Workforce. 
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Work/Life  

Year Award 

2008 The 2008 Alfred P. Sloan Award for Business Excellence in Workplace Flexibility. 

2008 Universum award 

2008 "Mum Friendly Company" award 

2008 
IBM Poland, 3rd place recognition in "A Company of Equal Opportunities" award 
for best practices work/life programs. 

2008 IBM Germany, "Total E-Quality Certificate" for 2008-2010. 

2008 
IBM Germany named in Top 10 companies (large enterprise) for Work/Life 

Integration. 

 


