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Schau hin –  
Cybermobbing, Sexting, Posing, Grooming im Alltag der Jugend-Sozialarbeit 

Projekt Nr. 2014-2-DE04-KA205-001642 

 

Dieses Projekt wurdemit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. 
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser;  
die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

 

 
Ελληνικό Νομικό Πλαίςιο που αφορά τη προςταςία από το Bullying και τισ Ρατςιςτικζσ Ενζργειεσ: 
 
1) Νόμοι:  
2472/1997: Νόμοσ που αφορά τθ προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων. 
927/ 1979:  Αρχικόσ νόμοσ εναντίον του ρατςιςμοφ. Ειςιχκθ το 1979.  
4285/2014: Ο πιο πρόςφατοσ νόμοσ εναντίον τθσ Ρατςιςτικισ υμπεριφοράσ. Ειςιχκθ το 2014. 
4322/2015: Ο πιο πρόςφατοσ νόμοσ εναντίον τθσ Παρενόχλθςθσ. Ειςιχκθ το 2015. 
 
 
2) Άρθρα Ποινικοφ Κώδικα:  

299 - Αυτό το άρκρο αφορά προςταςία από ενζργειεσ που ζγιναν εναντίον τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ. 
301 - Αυτό το άρκρο αφορά προςταςία από ενζργειεσ που ενιςχφουν αυτοκτονικζσ τάςεισ. 
304 – Αυτό το άρκρο αφορά προςταςία από ενζργειεσ από εξωγενι ςτοιχεία, οι οποίεσ μπορεί να  
     οδθγιςουν ςε διακοπι εγκυμοςφνθσ. 
306 – Αυτό το άρκρο αφορά προςταςία από ενζργειεσ που μπορεί να οδθγιςουν ςτθ δθμοςιοποίθςθ 
           προςωπικϊν ςτοιχείων και δεδομζνων. 
307 – Αυτό το άρκρο αφορά τθ προςταςία από τθ παράλειψθ ενεργειϊν, θ 
           φπαρξθ των οποίων μπορεί να λειτουργιςει προςτατευτικά για τθν ανκρϊπινθ ηωι.  
308 – Αυτό το άρκρο αφορά προςταςία από ενζργειεσ που μπορεί να οδθγιςουν ςε  
           τραυματιςμό.  
310 – Αυτό το άρκρο αφορά προςταςία από ενζργειεσ που μπορεί να οδθγιςουν ςε βαρφ 
           τραυματιςμό. 
311 – Αυτό το άρκρο αφορά προςταςία από ενζργειεσ που μπορεί να οδθγιςουν ςε ανκρϊπινο 
           κάνατο.  
312 – Αυτό το άρκρο αφορά προςταςία από ενζργειεσ που ζχουν ςχζςθ με ςυνεχιηόμενθ κακι 
               ςυμπεριφορά, ικανι να δθμιουργιςει ςθμαντικά ςωματικά ι ψυχολογικά προβλιματα ςε 
               άτομα. 
360 – Αυτό το άρκρο περιγράφει ποιά άτομα είναι υπεφκυνα για τθ ςυμπεριφορά ι για τισ 
           ενζργειεσ παιδιϊν κάτω των 18 ετϊν. 
361 – Αυτό το άρκρο αφορά προςταςία από ενζργειεσ εξφβριςθσ ατόμων χωρίσ αιτία ι αφορμι. 
363 – Αυτό το άρκρο αφορά προςταςία από ενζργειεσ που ςχετίηονται με τθ διάδοςθ πλθροφοριϊν 
           που δυςφθμοφν άτομα. 
 

 
3) Άρθρα Αςτικοφ Κώδικα:  

914 – Αυτό το άρκρο αφορά νόμιμεσ ενζργειεσ που αποςκοποφν ςτθ δικαίωςθ 
               (χρθματικι αποηθμίωςθ, δθμοςίευςθ κλπ.) ατόμου ι ατόμων, φςτερα από 
               δυςφιμθςθ.   
57 –   Αυτό το άρκρο αφορά νόμιμεσ ενζργειεσ εναντίον ατόμου ι ατόμων τα οποία προκάλεςαν  
               εξφβριςθ ι δυςφιμθςθ.   
59 –   Αυτό το άρκρο αφορά ενζργειεσ που μπορεί να κάνει κάποιοσ, ο οποίοσ ζγινε κφμα 
               ανικικων πράξεων.   

 
 
 


