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Τι λέει ο νόμος στην Ελλάδα   
 

Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο που αφορά τη προστασία από το Bullying και τις Ρατσιστικές Ενέργειες: 

Νόμοι 
2472/1997: Νόμος που αφορά τη προστασία προσωπικών δεδομένων. 

927/ 1979:  Αρχικός νόμος εναντίον του ρατσισμού. Εισήχθη το 1979.  

4285/2014: Ο πιο πρόσφατος νόμος εναντίον της Ρατσιστικής Συμπεριφοράς. Εισήχθη το 2014. 

4322/2015:  Ο πιο πρόσφατος νόμος εναντίον της Παρενόχλησης. Εισήχθη το 2015. 

Άρθρα Ποινικού Κώδικα  
 

• 299 Αυτό το άρθρο αφορά προστασία από ενέργειες που έγιναν εναντίον της 
          ανθρώπινης ζωής. 

• 301 Αυτό το άρθρο αφορά προστασία από ενέργειες που ενισχύουν αυτοκτονικές 
         τάσεις. 

• 304 Αυτό το άρθρο αφορά προστασία από ενέργειες από εξωγενή στοιχεία, οι 
          οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε διακοπή εγκυμοσύνης. 

• 306 Αυτό το άρθρο αφορά προστασία από ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν 
          στη δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων και δεδομένων. 

• 307 Αυτό το άρθρο αφορά τη προστασία από τη παράλειψη ενεργειών, η 
           ύπαρξη των οποίων μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά για την 
           ανθρώπινη ζωή.  

• 308 Αυτό το άρθρο αφορά προστασία από ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν 
          σε τραυματισμό.  

• 310 Αυτό το άρθρο αφορά προστασία από ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν 
           σε βαρύ τραυματισμό. 

• 311 Αυτό το άρθρο αφορά προστασία από ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν 
          σε ανθρώπινο θάνατο.  

• 312 Αυτό το άρθρο αφορά προστασία από ενέργειες που έχουν σχέση με 
           συνεχιζόμενη κακή συμπεριφορά, ικανή να δημιουργήσει σημαντικά  
           σωματικά ή ψυχολογικά προβλήματα σε άτομα. 

• 360 Αυτό το άρθρο περιγράφει ποια άτομα είναι υπεύθυνα για τη συμπεριφορά ή 
         για τις ενέργειες παιδιών κάτω των 18 ετών. 

• 361 Αυτό το άρθρο αφορά προστασία από ενέργειες εξύβρισης ατόμων χωρίς  
          αιτία ή αφορμή. 

• 363 Αυτό το άρθρο αφορά προστασία από ενέργειες που σχετίζονται με τη 
           διάδοση πληροφοριών που δυσφημούν άτομα. 

 
Άρθρα Αστικού Κώδικα 
 

• 914 Αυτό το άρθρο αφορά νόμιμες ενέργειες που αποσκοπούν στη δικαίωση 
        (χρηματική αποζημίωση, δημοσίευση κλπ.) ατόμου ή ατόμων, ύστερα από δυσφήμηση.   

• 57 Αυτό το άρθρο αφορά νόμιμες ενέργειες εναντίον ατόμου ή ατόμων τα  
         οποία προκάλεσαν εξύβριση ή δυσφήμηση.   

• 59 Αυτό το άρθρο αφορά ενέργειες που μπορεί να κάνει κάποιος, ο οποίος 
         έγινε θύμα ανήθικων πράξεων.   

 

 

 
 

 


