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1. Ραδιοτηλεόραση

Προεδρικό  Διάταγµα  77/2003,  Κώδικας  δεοντολογίας  ειδησεογραφικών  και  άλλων 
δηµοσιογραφικών και πολιτικών επιστηµών

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

Οι  κανόνες  του  παρόντος  κώδικα  ισχύουν  για  ειδησεογραφικές,  δηµοσιογραφικές  και  πολιτικές 
εκποµπές  στη  δηµόσια  και  την  ιδιωτική  ραδιοφωνία  και  τηλεόραση.  Στην  έννοια  της 
δηµοσιογραφικής  εκποµπής  εµπίπτουν  όλες  οι  εκποµπές  λόγου,  που  έχουν  ενηµερωτικό 
χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισµό που τους προσδίδεται από τον ραδιοφωνικό ή τον 
τηλεοπτικό  φορέα.  Στις  ειδησεογραφικές  εκποµπές  εµπίπτουν  τα  δελτία  ειδήσεων  και  στις 
πολιτικές εκποµπές εµπίπτουν εκείνες που έχουν αντικείµενο πολιτικά θέµατα.

[...]

Άρθρο 4
Δυσµενείς διακρίσεις

1. Δεν επιτρέπεται η παρουσίαση προσώπων µε τρόπο ο οποίος, υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες, 
µπορεί να ενθαρρύνει, τον εξευτελισµό, την κοινωνική αποµόνωση ή τις δυσµενείς διακρίσεις σε 
βάρος τους από µέρος του κοινού βάσει ιδίως του φύλου, της φυλής, της εθνικότητας, της γλώσσας, 
της  θρησκείας,  της  ιδεολογίας,  της  ηλικίας,  της  ασθένειας  ή  αναπηρίας,  του  γενετήσιου 
προσανατολισµού ή του επαγγέλµατος.

2. Δεν επιτρέπεται η προβολή µειωτικών, ρατσιστικών, ξενοφοβικών ή σεξιστικών µηνυµάτων και 
χαρακτηρισµών καθώς και µισαλλόδοξων θέσεων και γενικά δεν πρέπει να θίγονται εθνοτικές και 
θρησκευτικές µειονότητες και άλλες ευάλωτες ή ανίσχυρες πληθυσµιακές οµάδες.

[...]

Σχόλια:

Η εφαρµογή του π.δ. 77/2003 έχει ανατεθεί στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ωστόσο,  
την  παραβίαση  του  µπορεί  να  επικαλεστεί   κάποιος/α  θιγόµενος/η  και  ενώπιον  των  
Δικαστηρίων,  επικουρικά,  εφόσον  έχει  προσβληθεί  η  προσωπικότητά  του/της  από  
ραδιοτηλεοπτικό µέσο λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισµού. Σηµειωτέον ότι οι διατάξεις  
αφορούν  µόνο  τις  ειδησεογραφικές,  δηµοσιογραφικές  και  πολιτικές  εκποµπές  και  όχι  τις  
ψυχαγωγικές και άλλες εκποµπές.



2. Εργασία και επαγγελµατική εκπαίδευση

Νόµος 3304/2005,  Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή 
εθνοτικής  καταγωγής,  θρησκευτικών  ή  άλλων  πεποιθήσεων,  αναπηρίας,  ηλικίας  ή 
γενετήσιου προσανατολισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 

 Σκοπός

Σκοπός  του  παρόντος  νόµου  είναι  η  θέσπιση  του  γενικού  πλαισίου  ρυθµίσεως  για  την 
καταπολέµηση  των  διακρίσεων  λόγω  φυλετικής  ή  εθνοτικής  καταγωγής  καθώς  και  για  την 
καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου  προσανατολισµού  στον  τοµέα  της  απασχόλησης  και  της  εργασίας,  σύµφωνα  µε  τις 
Οδηγίες 2000/43/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 και 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου της 
27ης Νοεµβρίου 2000, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης.

Άρθρο 2
Η αρχή της ίσης µεταχείρισης 

1.  Απαγορεύεται  η  άµεση  ή  έµµεση  διάκριση  για  έναν  από  τους  λόγους  που  αναφέρονται  στο 
άρθρο 1.

2. Ως διάκριση νοείται και η παρενόχληση, η οποία εκδηλώνεται µε ανεπιθύµητη συµπεριφορά που 
σχετίζεται µε έναν από τους λόγους του άρθρου 1 και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσµα την προσβολή 
της  αξιοπρέπειας  προσώπου  και  τη  δηµιουργία  εκφοβιστικού,  εχθρικού,  εξευτελιστικού, 
ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. 

3. Ως διάκριση νοείται επίσης οποιαδήποτε εντολή για την εφαρµογή διακριτικής µεταχείρισης σε 
βάρος προσώπου για οποιονδήποτε από τους αναφερόµενους στο άρθρο 1 λόγους.

[...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Ή ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 7 

Η  έννοια των διακρίσεων 

1. Προκειµένου για  διακρίσεις λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 



γενετήσιου προσανατολισµού, στον τοµέα της εργασίας και της απασχόλησης:

α) συντρέχει  άµεση  διάκριση,  όταν,  για  έναν  από  τους  λόγους  αυτούς,  ένα  πρόσωπο  υφίσταται 
µεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν της οποίας τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε άλλο πρόσωπο 
σε ανάλογη κατάσταση.

β)  συντρέχει  έµµεση  διάκριση,  όταν  µια  φαινοµενικά  ουδέτερη  διάταξη,  κριτήριο  ή  πρακτική 
µπορεί να θέσει πρόσωπα ορισµένων θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ορισµένης αναπηρίας, 
µιας  ορισµένης  ηλικίας  ή  ενός  ορισµένου  γενετήσιου  προσανατολισµού,  σε  µειονεκτική  θέση 
συγκριτικά µε άλλα πρόσωπα. Δεν συνιστά ανεπίτρεπτη έµµεση διάκριση τέτοια διάταξη, κριτήριο 
ή πρακτική, όταν δικαιολογείται αντικειµενικά από έναν θεµιτό σκοπό και τα µέσα επίτευξής του 
είναι πρόσφορα και αναγκαία ή όταν αφορά άτοµα µε αναπηρία και µέτρα που λαµβάνονται υπέρ 
αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του παρόντος και το άρθρο 21 παράγραφος 6 του Συντάγµατος.

2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θίγουν τα µέτρα που είναι αναγκαία για την τήρηση 
της δηµόσιας ασφάλειας, τη διασφάλιση της δηµόσιας τάξης, την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, 
την προστασία της υγείας και την προστασία των δικαιωµάτων και ελευθεριών των άλλων.

Άρθρο 8 

Πεδίο εφαρµογής

1. Με την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων του άρθρου τούτου και του άρθρου 9, η 
κατά τον παρόντα νόµο αρχή της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού στον τοµέα της εργασίας 
και της απασχόλησης εφαρµόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, 
όσον αφορά:

α)  τους  όρους  πρόσβασης  στην  εργασία  και  την  απασχόληση  εν  γένει, 
συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από 
τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελµατικής ιεραρχίας, καθώς και 
τους όρους υπηρεσιακής και επαγγελµατικής εξέλιξης,

β) την  πρόσβαση  σε  όλα  τα  είδη  και  όλα  τα  επίπεδα  επαγγελµατικού προσανατολισµού, 
επαγγελµατικής  κατάρτισης,  επιµόρφωσης  και  επαγγελµατικού  αναπροσανατολισµού, 
συµπεριλαµβανοµένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελµατικής εµπειρίας,

γ)  τους  όρους  και  τις  συνθήκες  εργασίας  και  απασχόλησης,  συµπεριλαµβανοµένων  και 
αυτών που αφορούν τις απολύσεις και τις αµοιβές,

δ) την ιδιότητα του µέλους και τη συµµετοχή σε οργάνωση εργαζοµένων ή εργοδοτών ή σε 
οποιαδήποτε  επαγγελµατική  οργάνωση,  συµπεριλαµβανοµένων  των  πλεονεκτηµάτων  που 
απορρέουν από τη συµµετοχή σε αυτές.

2.  Οι  διατάξεις  του  παρόντος  κεφαλαίου  δεν  εφαρµόζονται  στις  περιπτώσεις  που 
προβλέπεται  διαφορετική  µεταχείριση  λόγω  ιθαγένειας  και  δεν  θίγουν  τις  διατάξεις  που 
ρυθµίζουν την είσοδο και την παραµονή ιθαγενών τρίτων χωρών ή ατόµων άνευ ιθαγένειας 



στην  επικράτεια,  ούτε  τη  µεταχείριση  που  συνδέεται  µε  τη  νοµική  κατάστασή  τους  ως 
ιθαγενών τρίτων χωρών ή ατόµων άνευ ιθαγένειας.

3.  Η  κατά  τον  παρόντα  νόµο  αρχή  της  ίσης  µεταχείρισης  ανεξαρτήτως  θρησκευτικών  ή 
άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού δεν εφαρµόζεται 
στις πάσης φύσεως παροχές που προσφέρουν τα δηµόσια συστήµατα ή τα  εξοµοιούµενα 
προς  τα  δηµόσια,  συµπεριλαµβανοµένων  των  δηµόσιων  συστηµάτων  κοινωνικής 
ασφάλισης ή πρόνοιας.

4. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρµόζονται στις ένοπλες δυνάµεις και τα 
σώµατα ασφαλείας, καθόσον αφορά σε διαφορετική µεταχείριση λόγω ηλικίας ή αναπηρίας 
σχετικής µε την Υπηρεσία.

Άρθρο 9 

Επαγγελµατικές απαιτήσεις

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 2 παράγραφος 1 και 7 παράγραφος 1, δεν συνιστά ανεπίτρεπτη 
διάκριση η διαφορετική µεταχείριση που βασίζεται σε χαρακτηριστικό σχετικό µε τις θρησκευτικές 
ή άλλες πεποιθήσεις, την ηλικία, αναπηρία ή το γενετήσιο προσανατολισµό, το οποίο, λόγω της 
φύσης  των  συγκεκριµένων  επαγγελµατικών  δραστηριοτήτων  ή  του  πλαισίου  εντός  του  οποίου 
αυτές ασκούνται, αποτελεί ουσιαστική και καθοριστική επαγγελµατική προϋπόθεση και εφόσον ο 
οικείος σκοπός είναι θεµιτός και η προϋπόθεση ανάλογη.

2. [...]

Άρθρο 12

Θετική δράση και ειδικά µέτρα

1. Δεν  συνιστά  διάκριση  η  λήψη  ή  η  διατήρηση  ειδικών  µέτρων  µε  σκοπό  την  πρόληψη  ή  την 
αντιστάθµιση µειονεκτηµάτων, λόγω θρησκευτικών ή  άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισµού.

2. [...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 13

Παροχή προστασίας

1. Σε περίπτωση  µη  τήρησης  της  αρχής  της  ίσης  µεταχείρισης  στο πλαίσιο διοικητικής  δράσης, 
παρέχεται στον βλαπτόµενο, πέραν της δικαστικής προστασίας, προστασία και κατά τα άρθρα 24 
έως και 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α).

2.  Η  λήξη  της  σχέσης,  στο  πλαίσιο  της  οποίας  συντελέστηκε  η  προσβολή,  δεν  αποκλείει  την 
προστασία από παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης.



3.  Νοµικά  πρόσωπα  τα  οποία  έχουν  σκοπό  τη  διασφάλιση  της  τήρησης  της  αρχής  της  ίσης 
µεταχείρισης  ανεξαρτήτως  φυλετικής  ή  εθνοτικής  καταγωγής,  θρησκευτικών  ή  άλλων 
πεποιθήσεων,  αναπηρίας, ηλικίας  ή  γενετήσιου  προσανατολισµού  µπορούν  να  αντιπροσωπεύουν 
τον  βλαπτόµενο  ενώπιον  των  δικαστηρίων  και  να  τον  εκπροσωπούν  ενώπιον  οποιασδήποτε 
διοικητικής αρχής ή διοικητικού οργάνου, εφόσον προηγουµένως παρασχεθεί η συναίνεσή του µε 
συµβολαιογραφικό  έγγραφο  ή  ιδιωτικό  έγγραφο,  το  οποίο  θα  φέρει  θεώρηση  του  γνησίου  της 
υπογραφής.

Άρθρο 14

Βάρος αποδείξεως

1. Όταν ο βλαπτόµενος προβάλλει ότι δεν τηρήθηκε η αρχή της ίσης µεταχείρισης και αποδεικνύει 
ενώπιον δικαστηρίου ή αρµόδιας διοικητικής αρχής πραγµατικά γεγονότα από τα οποία µπορεί να 
συναχθεί άµεση ή έµµεση διάκριση, το αντίδικο µέρος φέρει το βάρος να αποδείξει στο δικαστήριο, 
ή η διοικητική αρχή να θεµελιώσει, ότι δεν συνέτρεξαν περιστάσεις που συνιστούν παραβίαση της 
αρχής αυτής.

2. Η ρύθµιση της ανωτέρω παραγράφου δεν ισχύει στην ποινική δίκη.

3. Η ρύθµιση της παραγράφου 1 ισχύει και στην περίπτωση της παραγράφου 1 του προηγούµενου 
άρθρου.

Άρθρο 15

Προστασία έναντι αντιµέτρων

Η  κατά  το  άρθρο  13  προστασία  καταλαµβάνει  και  απόλυση  ή  δυσµενή,  εν  γένει,  µεταχείριση 
προσώπου,  η  οποία  εκδηλώνεται  ως  αντίµετρο  σε  καταγγελία  ή  αίτηµα  παροχής  έννοµης 
προστασίας, για τη διασφάλιση τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης.

Άρθρο 16

Ποινικές κυρώσεις

1. Όποιος παραβιάζει την κατά τον παρόντα νόµο απαγόρευση της διακριτικής µεταχείρισης για 
λόγους  εθνοτικής  ή  φυλετικής  καταγωγής  ή  θρησκευτικών  ή  άλλων  πεποιθήσεων,  αναπηρίας, 
ηλικίας  ή  γενετήσιου  προσανατολισµού,  κατά  τη  συναλλακτική  διάθεση  αγαθών  ή  προσφορά 
υπηρεσιών στο κοινό τιµωρείται µε φυλάκιση έξι (6) µηνών µέχρι τριών (3) ετών και µε χρηµατική 
ποινή χιλίων (1.000) έως πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

2. Το άρθρο 3 του ν. 927/1979 (ΦΕΚ 139 Α) καταργείται.

Άρθρο 17 

Διοικητικές κυρώσεις

Η παραβίαση της κατά τον παρόντα νόµο απαγόρευσης της διακριτικής µεταχείρισης από πρόσωπο 
που ενεργεί ως εργοδότης, κατά τη σύναψη ή άρνηση σύναψης εργασιακής σχέσης ή στη διάρκεια, 
λειτουργία,  εξέλιξη  ή  λύση  αυτής,  συνιστά  παραβίαση  της  εργατικής  νοµοθεσίας  και  κατά  την 
έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 εδάφιο Α του ν. 2639/1998( ΦΕΚ 205 Α), όπως ισχύει, για την 
οποία επιβάλλεται το προβλεπόµενο από αυτήν τη διάταξη πρόστιµο.



Άρθρο 19 

Φορείς προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης 

1. Φορέας προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης στις περιπτώσεις που αυτή παραβιάζεται 
από  δηµόσιες  υπηρεσίες  είναι  ο  Συνήγορος  του  Πολίτη.  Ως  δηµόσιες  υπηρεσίες  νοούνται  οι 
αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α).

2. Φορέας προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης στις περιπτώσεις που αυτή παραβιάζεται 
από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πέραν εκείνων που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, και µε την 
επιφύλαξη  της  επόµενης  παραγράφου,  είναι  η  συνιστώµενη  µε  το  άρθρο  21  Επιτροπή  Ίσης 
Μεταχείρισης.

3. Στον τοµέα απασχόλησης και εργασίας, φορέας προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης στις 
περιπτώσεις  που  αυτή  παραβιάζεται  από  φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα  πέραν  εκείνων  που 
αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο είναι το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). Κατά την 
άσκηση των αρµοδιοτήτων του Σ.ΕΠ.Ε., ως φορέα προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης, 
εφαρµόζεται συµπληρωµατικώς το άρθρο 22 του παρόντος νόµου. Το Σ.ΕΠ.Ε., σε ειδικό κεφάλαιο 
της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων που δηµοσιεύει, αναφέρεται στην εφαρµογή και προώθηση της 
ίσης µεταχείρισης στον τοµέα της εργασίας και της απασχόλησης.

4.  Συνιστώνται  στο  Τµήµα  Ισότητας  Ευκαιριών  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Προστασίας  του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας πέντε (5) θέσεις µόνιµου προσωπικού του 
κλάδου  ΠΕ  Διοικητικού  -  Οικονοµικού  για  την  επιστηµονική  υποβοήθηση  του  Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας, την εξέταση καταγγελιών για παράβαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, 
τη  διενέργεια  προσπάθειας  συµφιλίωσης,  τη  σύνταξη  και  υποβολή  στο  Σ.ΕΠ.Ε.  πορίσµατος  σε 
περίπτωση  αποτυχίας  της  συµφιλιωτικής  δράσης,  καθώς  και  την  πληροφόρηση  και 
ευαισθητοποίηση εν γένει µε στόχο την κοινωνική σύγκλιση. Με την προκήρυξη  πλήρωσης των 
θέσεων µπορούν να καθορισθούν ειδικότερα προσόντα διορισµού.

Άρθρο 21

Σύσταση επιτροπής ίσης µεταχείρισης 

1.  Συνιστάται  στο  Υπουργείο  Δικαιοσύνης  Επιτροπή  Ίσης  Μεταχείρισης,  η  οποία  υπάγεται 
απευθείας στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

2. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως πρόεδρο, 
τέσσερα  τακτικά  µέλη  και  δύο  αναπληρωµατικά.  Η  Επιτροπή  συγκροτείται  µε  απόφαση  του 
Υπουργού  Δικαιοσύνης.  Ως  µέλη  της  Επιτροπής  επιλέγονται  πρόσωπα  που  διαθέτουν  υψηλή 
επιστηµονική  κατάρτιση  ή  επαγγελµατική  εµπειρία,  ιδίως  σε  τοµείς  που  έχουν  σχέση  µε  την 
αποστολή της Επιτροπής. Η θητεία των µελών είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται. Η θητεία 
των µελών παρατείνεται αυτοδικαίως έως το διορισµό νέων, όχι όµως πέραν των τριών (3) µηνών 
από την ηµεροµηνία που έληξε. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της θητείας του, µέλος της 
Επιτροπής  απωλέσει  την  ιδιότητά  του,  για  το  υπόλοιπο  της  θητείας  διορίζεται  νέο  µέλος.  Χρέη 
γραµµατέα ασκεί υπάλληλος της κατά το άρθρο 23 Υπηρεσίας Ίσης Μεταχείρισης.

3. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον µία φορά το µήνα και εκτάκτως όποτε συγκληθεί 
από τον πρόεδρο ή ζητηθεί η σύγκλησή της από δύο τουλάχιστον µέλη. Η Επιτροπή συνεδριάζει 



νοµίµως  εφόσον  µετέχουν  τουλάχιστον  τρία  µέλη  συµπεριλαµβανοµένου  και  του  προέδρου.  Τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης καθορίζει ο πρόεδρος, η δε εισήγηση γίνεται από τον πρόεδρο ή το 
µέλος της Επιτροπής που ο πρόεδρος ορίζει.

4. Στον πρόεδρο, τα µέλη και τον γραµµατέα της Επιτροπής καταβάλλεται µηνιαία αποζηµίωση, το 
ύψος  της  οποίας  καθορίζεται  µε  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονοµίας  και  Οικονοµικών  και 
Δικαιοσύνης.

5. Τα µέλη της Επιτροπής σε περίπτωση που ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση 
των  καθηκόντων  τους  µπορούν  να  παρίστανται  ενώπιον των  δικαστηρίων  µε  µέλη  του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους.

Άρθρο 22 

Αρµοδιότητες της Επιτροής Ίσης Μεταχείρισης

1. Η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης έχει ως αρµοδιότητες:

α) να εποπτεύει την προσπάθεια συµφιλίωσης σε περίπτωση καταγγελίας για παράβαση της αρχής 
της ίσης µεταχείρισης,

β)  να  διατυπώνει  πόρισµα  σε  περίπτωση  που  αποτυγχάνει  η  συµφιλιωτική  δράση.  Εάν 
πιθανολογείται  η  τέλεση  αξιόποινης  πράξης,  το  πόρισµα  διαβιβάζεται  στον  Εισαγγελέα 
Πληµµελειοδικών,

γ)  να  διατυπώνει  γνώµη,  αυτεπαγγέλτως  ή  κατόπιν  ερωτήµατος  του  Υπουργού  Δικαιοσύνης  ή 
αρχής στο πλαίσιο αρµοδιότητας της οποίας εµπίπτει παράβαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, 
ως προς την ερµηνεία διατάξεων του παρόντος νόµου,

δ) να συντάσσει εκθέσεις για την εφαρµογή και προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης.

2. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η Επιτροπή µπορεί να διενεργεί εξέταση και έρευνα, να 
εξετάζει µάρτυρες και να ζητά από κάθε δηµόσια αρχή και ιδιώτη την παροχή πληροφοριών και 
εγγράφων. Κάθε δηµόσια αρχή ή ιδιώτης έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση 
στο  αίτηµα  της  Επιτροπής.  Η  Επιτροπή  ή  ο  πρόεδρός  της  µπορεί  να  αναθέτει  σε  µέλος  της  τη 
διενέργεια της εν λόγω έρευνας.

3. Ο πρόεδρος της Επιτροπής αναθέτει, για συγκεκριµένη κάθε φορά περίπτωση, σε πρόσωπο που 
υπηρετεί  στην  υπηρεσία  του  επόµενου  άρθρου,  τη  διενέργεια  προσπάθειας  συµφιλίωσης  µεταξύ 
των  µερών  σε  περίπτωση  καταγγελίας  για  παράβαση  της  αρχής  της  ίσης  µεταχείρισης  και  τη 
σύνταξη  του  προβλεπόµενου  στην  παράγραφο  1  στοιχείο  β  πορίσµατος,  παρέχει  τις  αναγκαίες 
υποδείξεις και ασκεί τον απαραίτητο έλεγχο.

Άρθρο 23 

Υπηρεσία Ίσης Μεταχείρισης 

1.  Συνιστάται  στην  Κεντρική  Υπηρεσία  του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης  Υπηρεσία  Ίσης 
Μεταχείρισης σε επίπεδο τµήµατος, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Νοµοθετικού Συντονισµού 
και Ειδικών Διεθνών Νοµικών Σχέσεων για την εξέταση των καταγγελιών για παράβαση της αρχής 
της  ίσης  µεταχείρισης,  τη  διενέργεια  προσπάθειας  συµφιλίωσης,  τη  σύνταξη  και  υποβολή  στην 



Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης πορίσµατος σε περίπτωση αποτυχίας της συµφιλιωτικής δράσης και 
τη  γραµµατειακή  και  επιστηµονική  υποβοήθηση  της  Επιτροπής.  Της  υπηρεσίας  προΐσταται 
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού.

2.  Για  την  επίτευξη  του  έργου  της  η  Υπηρεσία  Ίσης  Μεταχείρισης  στελεχώνεται  µε  ειδικό 
επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Άρθρο 24

Λοιπές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την 
οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής.

2. Οι αναγκαίες πιστώσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής εγγράφονται στον προϋπολογισµό του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

Ο παρών νόµος δεν θίγει ευνοϊκότερες διατάξεις σχετικές µε την προώθηση και τήρηση της αρχής 
της  ίσης  µεταχείρισης  και  δεν  αποτελεί  λόγο  µείωσης  του  υφιστάµενου  επιπέδου  παρεχόµενης 
προστασίας.

Άρθρο 26

Με την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργείται κάθε νοµοθετική και κανονιστική διάταξη και 
καθίσταται άκυρη κάθε διάταξη που περιλαµβάνεται σε ατοµική ή συλλογική σύµβαση, γενικούς 
όρους  συναλλαγών,  εσωτερικούς  κανονισµούς  επιχειρήσεων,  καταστατικά  κερδοσκοπικών  ή  µη 
οργανώσεων,  ανεξάρτητων  επαγγελµατικών  οργανώσεων  και  συνδικαλιστικών  οργανώσεων  των 
εργαζοµένων και των εργοδοτών, η οποία είναι αντίθετη προς την, κατά τον παρόντα νόµο, αρχή 
της ίσης µεταχείρισης.

Άρθρο 27

Με  προεδρικό  διάταγµα,  το  οποίο  εκδίδεται  µετά  από  πρόταση  του  Υπουργού  Οικονοµίας  και 
Οικονοµικών,  του  Υπουργού  Απασχόλησης  και  Κοινωνικής  Προστασίας  και  του  Υπουργού 
Δικαιοσύνης,  µπορεί  να  επεκταθεί  η  προστασία  που  παρέχεται  κατά  τον  παρόντα  νόµο  για 
διακρίσεις  λόγω  θρησκευτικών  ή  άλλων  πεποιθήσεων,  αναπηρίας,  ηλικίας  ή  γενετήσιου 
προσανατολισµού και πέραν των τοµέων εργασίας και απασχόλησης.

Σχόλια:

Ο νόµος αυτός εναρµονίζει το ελληνικό δίκαιο µε την ευρωπαϊκή κοινοτική νοµοθεσία της ΕΕ  
για  την  εφαρµογή  της  ίσης  µεταχείρισης  στους  τοµείς  της  εργασίας  και  της  επαγγελµατικής  
εκπαίδευσης.  Επίκειται  όµως  η  θέσπισης  νέας  Οδηγίας   της  ΕΕ  που  διευρύνει  το  πεδίο  
εφαρµογής της ίσης µεταχείρισης και σε άλλους τοµείς. 



3. Προστασία προσωπικών δεδοµένων

Νόµος  2472/1997, Προστασία  του  ατόµου  από  την  επεξεργασία  δεδοµένων  προσωπικού 
χαρακτήρα

Άρθρο 2
Ορισµοί

 Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως:

α)  “Δεδοµένα  προσωπικού  χαρακτήρα”,  κάθε  πληροφορία  που  αναφέρεται  στο  υποκείµενο  των 
δεδοµένων.  Δεν  λογίζονται  ως  δεδοµένα  προσωπικού  χαρακτήρα  τα  στατιστικής  φύσεως 
συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν µπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείµενα των 
δεδοµένων.

β)  “Ευαίσθητα  δεδοµένα”,  τα  δεδοµένα  που  αφορούν  στη  φυλετική  ή  εθνική  προέλευση,  στα 
πολιτικά  φρονήµατα,  στις  θρησκευτικές  ή  φιλοσοφικές  πεποιθήσεις,  στη  συµµετοχή  σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά 
µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συµµετοχή σε συναφείς µε τα ανωτέρω ενώσεις 
προσώπων.  [...]

Άρθρο 7

Επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων

1. Απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων.

2. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων, καθώς και η 
ίδρυση  και  λειτουργία  σχετικού  αρχείου,  ύστερα  από  άδεια  της  Αρχής,  όταν  συντρέχουν  µία  ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το υποκείµενο έδωσε τη γραπτή συγκατάθεσή του εκτός εάν η συγκατάθεση έχει αποσπασθεί µε 
τρόπο που αντίκειται στο νόµο ή τα χρηστά ήθη ή νόµος ορίζει ότι η συγκατάθεση δεν αίρει την 
απαγόρευση.

β)  Η  επεξεργασία  είναι  αναγκαία  για  τη  διαφύλαξη  ζωτικού  συµφέροντος  του  υποκειµένου  ή 
προβλεπόµενου από  το νόµο  συµφέροντος  τρίτου,  εάν το  υποκείµενο  τελεί σε φυσική  ή  νοµική 
αδυναµία να δώσει τη συγκατάθεσή του.

γ) Η επεξεργασία αφορά δεδοµένα που δηµοσιοποιεί το ίδιο το υποκείµενο ή είναι αναγκαία για 
την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώµατος ενώπιον δικαστηρίου ή πειθαρχικού οργάνου.

δ)  Η  επεξεργασία  αφορά  θέµατα  υγείας  και  εκτελείται  από  πρόσωπο  που  ασχολείται  κατ’ 
επάγγελµα µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκειται σε καθήκον εχεµύθειας ή σε συναφείς 
κώδικες δεοντολογίας, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη, 
διάγνωση, περίθαλψη ή τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας.

ε) Η επεξεργασία εκτελείται από Δηµόσια Αρχή και είναι αναγκαία είτε αα) για λόγους εθνικής 
ασφάλειας  είτε  ββ)  για  την  εξυπηρέτηση  των  αναγκών  εγκληµατολογικής  ή  σωφρονιστικής 
πολιτικής και αφορά τη διακρίβωση εγκληµάτων, ποινικές καταδίκες ή µέτρα ασφαλείας είτε γγ) 
για  λόγους  προστασίας  της  δηµόσιας  υγείας  είτε  δδ)  για  την  άσκηση  δηµόσιου  φορολογικού 



ελέγχου ή δηµόσιου ελέγχου κοινωνικών παροχών.

στ) Η επεξεργασία πραγµατοποιείται για ερευνητικούς και επιστηµονικούς αποκλειστικά σκοπούς 
και  υπό  τον  όρο  ότι  τηρείται  η  ανωνυµία  και  λαµβάνονται  όλα  τα  απαραίτητα  µέτρα  για  την 
προστασία των δικαιωµάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται.

ζ) Η επεξεργασία αφορά δεδοµένα δηµοσίων προσώπων, εφόσον αυτά συνδέονται µε την άσκηση 
δηµοσίου  λειτουργήµατος  ή  τη  διαχείριση  συµφερόντων  τρίτων,  και  πραγµατοποιείται 
αποκλειστικά για την άσκηση του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος. Η άδεια της αρχής χορηγείται 
µόνο  εφόσον  η  επεξεργασία  είναι  απολύτως  αναγκαία  για  την  εξασφάλιση  του  δικαιώµατος 
πληροφόρησης  επί  θεµάτων  δηµοσίου  ενδιαφέροντος  καθώς  και  στο  πλαίσιο  καλλιτεχνικής 
έκφρασης  και  εφόσον  δεν  παραβιάζεται  καθ’ οιονδήποτε  τρόπο  το  δικαίωµα  προστασίας  της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.

3.Η  Αρχή  χορηγεί  άδεια  συλλογής  και  επεξεργασίας  ευαίσθητων  δεδοµένων,  καθώς  και  άδεια 
ιδρύσεως και λειτουργίας σχετικού αρχείου, ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου επεξεργασίας. Εφ’ 
όσον  η  Αρχή  διαπιστώσει  ότι  πραγµατοποιείται  επεξεργασία  ευαίσθητων  δεδοµένων,  η 
γνωστοποίηση αρχείου, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος νόµου, επέχει θέση αιτήσεως για τη 
χορήγηση  άδειας.  Η  Αρχή  µπορεί  να  επιβάλλει  όρους  και  προϋποθέσεις  για  την 
αποτελεσµατικότερη προστασία του δικαιώµατος ιδιωτικής ζωής των υποκειµένων ή τρίτων. Πριν 
χορηγήσει την άδεια, η Αρχή καλεί σε ακρόαση τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκπρόσωπο του 
και τον εκτελούντα την επεξεργασία.

4. Η  άδεια  εκδίδεται  για  ορισµένο  χρόνο,  ανάλογα  µε  τον  σκοπό  της  επεξεργασίας.  Μπορεί  να 
ανανεωθεί ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου επεξεργασίας.

5. Η άδεια περιέχει απαραιτήτως:

α)  Το  ονοµατεπώνυµο  ή  την  επωνυµία  ή  τον  τίτλο  καθώς  και  τη  διεύθυνση  του  υπεύθυνου 
επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του.

β) Τη διεύθυνση όπου είναι εγκατεστηµένο το αρχείο.

γ) Το είδος των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που επιτρέπεται να περιληφθούν στο αρχείο.

δ) Το χρονικό διάστηµα για το οποίο χορηγείται η άδεια.

ε) Τους τυχόν όρους και προϋποθέσεις που έχει επιβάλει η Αρχή για την ίδρυση και λειτουργία του 
αρχείου.

στ) Την υποχρέωση γνωστοποίησής του ή των αποδεκτών ευθύς ως εξατοµικευτούν.

6. Αντίγραφο της άδειας καταχωρίζεται στο Μητρώο Αδειών που διατηρεί η Αρχή.

7.  Κάθε  µεταβολή  των  στοιχείων  που  αναφέρονται  στην  παράγραφο  5  γνωστοποιείται  χωρίς 
καθυστέρηση  στην  Αρχή.  Κάθε  άλλη  µεταβολή,  πλην  της  διεύθυνσης  του  υπευθύνου  ή  του 
εκπροσώπου  του,  συνεπάγεται  την  έκδοση  νέας  άδειας,  εφόσον  συντρέχουν  οι  νόµιµες 
προϋποθέσεις.

Άρθρο 7Α

Απαλλαγή υποχρέωσης γνωστοποίησης και λήψης άδειας

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 6 και 
από την υποχρέωση λήψης άδειας του άρθρου 7 του παρόντος νόµου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  Όταν  η  επεξεργασία  πραγµατοποιείται  αποκλειστικά  για  σκοπούς  που  συνδέονται  άµεσα  µε 



σχέση εργασίας ή έργου ή µε παροχή υπηρεσιών στο δηµόσιο τοµέα και είναι αναγκαία για την 
εκπλήρωση  υποχρέωσης  που  επιβάλλει  ο  νόµος  ή  για  την  εκτέλεση  των  υποχρεώσεων  από  τις 
παραπάνω σχέσεις και το υποκείµενο έχει προηγουµένως ενηµερωθεί.

β) Όταν η επεξεργασία αφορά πελάτες ή προµηθευτές, εφόσον τα δεδοµένα δεν διαβιβάζονται ούτε 
κοινοποιούνται  σε  τρίτους.  Για  την  εφαρµογή  της  παρούσας  διάταξης  τα  δικαστήρια  και  οι 
δηµόσιες αρχές δεν λογίζονται ως τρίτοι, εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλει νόµος ή 
δικαστική  απόφαση.  Δεν  απαλλάσσονται  από  την  υποχρέωση  γνωστοποίησης  οι  ασφαλιστικές 
εταιρείες  για  όλους  τους  κλάδους  ασφάλισης, οι  φαρµακευτικές  εταιρείες,  οι  εταιρείες  εµπορίας 
πληροφοριών  και  τα  χρηµατοπιστωτικά  νοµικά  πρόσωπα,  όπως  οι  τράπεζες  και  οι  εταιρείες 
έκδοσης πιστωτικών καρτών.

γ) Όταν η επεξεργασία γίνεται από σωµατεία, εταιρείες, ενώσεις προσώπων και πολιτικά κόµµατα 
και αφορά δεδοµένα των µελών ή εταιρειών τους, εφόσον αυτοί έχουν δώσει την συγκατάθεσή τους 
και τα δεδοµένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Δεν λογίζονται τρίτοι τα µέλη ή 
εταίροι, εφόσον η διαβίβαση γίνεται προς αυτούς για τους σκοπούς των ως άνω νοµικών προσώπων 
ή ενώσεων, ούτε τα δικαστήρια και οι δηµόσιες αρχές, εφόσον τη διαβίβαση επιβάλλει νόµος ή 
δικαστική απόφαση.

δ)  Όταν  η  επεξεργασία  αφορά  δεδοµένα  υγείας  και  γίνεται  από  ιατρούς  ή  άλλα  πρόσωπα  που 
παρέχουν  υπηρεσίες  υγείας,  εφόσον  ο  υπεύθυνος  επεξεργασίας  δεσµεύεται  από  το  ιατρικό 
απόρρητο  ή άλλο απόρρητο  που  προβλέπει νόµος  ή  κώδικας  δεοντολογίας  και  τα  δεδοµένα  δεν 
διαβιβάζονται  ούτε  κοινοποιούνται  σε  τρίτους.  Για  την  εφαρµογή  της  παρούσας  διάταξης  τα 
δικαστήρια και οι δηµόσιες αρχές δεν λογίζονται ως τρίτοι, εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση 
επιβάλλει νόµος ή δικαστική απόφαση. Δεν εµπίπτουν στην απαλλαγή της παρούσας διάταξης τα 
νοµικά πρόσωπα ή οργανισµοί που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, όπως κλινικές, νοσοκοµεία, κέντρα 
αποθεραπείας  και  αποτοξίνωσης,  ασφαλιστικά  ταµεία  και  ασφαλιστικές  εταιρείες,  καθώς  και  οι 
υπεύθυνοι  επεξεργασίας  δεδοµένων  προσωπικού  χαρακτήρα  όταν  η  επεξεργασία  διεξάγεται  στο 
πλαίσιο προγραµµάτων τηλεϊατρικής ή παροχής ιατρικών υπηρεσιών µέσω δικτύου.

ε) Όταν η επεξεργασία γίνεται από δικηγόρους, συµβολαιογράφους, άµισθους υποθηκοφύλακες και 
δικαστικούς  επιµελητές  ή  εταιρείες  των  προσώπων  αυτών  και  αφορά  στην  παροχή  νοµικών 
υπηρεσιών  προς  πελάτες  τους,  εφόσον  ο  υπεύθυνος  επεξεργασίας  και  τα  µέλη  των  εταιρειών 
δεσµεύονται από υποχρέωση απορρήτου που προβλέπει νόµος και τα δεδοµένα δεν διαβιβάζονται 
ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο και συνδέεται 
άµεσα µε την εκπλήρωση εντολής του πελάτη.

στ) Όταν η επεξεργασία γίνεται από δικαστικές αρχές ή υπηρεσίες εκτός από τις λοιπές αρχές του 
εδαφίου  β΄  της  παραγράφου  2 του  άρθρου  3 στο  πλαίσιο  απονοµής  της  δικαιοσύνης  ή  για  την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας τους.

2. Σε όλες τις  περιπτώσεις  της  παραγράφου 1 του παρόντος  άρθρου,  ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
υπόκειται  σε  όλες  τις  υποχρεώσεις  που  προβλέπει  ο  παρών  νόµος  και  υποχρεούται  να 
συµµορφώνεται µε ειδικούς κανόνες επεξεργασίας που η Αρχή εκδίδει σύµφωνα µε την παράγραφο 
3 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου.

3. Οι προθεσµίες των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 24 του ν. 2472/1997 παρατείνονται έως 
την 21η Ιανουαρίου 2001.

Σχόλια:
Οι πληροφορίες που αφορούν την ερωτική ζωή, αλλά και η πληροφορία ότι κάποιος συµµετέχει  
σε ένωση προσώπων (λ.χ. αστική µη κερδοσκοπική εταιρία, σωµατείο κλπ) που σχετίζεται µε  



την ερωτική ζωή (λ.χ. lgbt ΜΚΟ), προστατεύονται όχι ως “απλά προσωπικά δεδοµένα”, αλλά ως  
“ευαίσθητα  δεδοµένα”.  Πρακτικά  αυτό  σηµαίνει  ότι  η  επεξεργασία  (συλλογή,  αποθήκευση,  
διάδοση, χρήση) αυτών των δεδοµένων απαγορεύεται, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει  
άδεια της Αρχής Προσωπικών Δεδοµένων. Χωρίς άδεια της Αρχής επιτρέπεται µόνο για τους  
λόγους  που  περιλαµβάνονται  στο  άρθρο  7Α  του  Ν.2472/1997.  Η  ένταξη  µιας  κατηγορίας  
προσωπικών  πληροφοριών  στον  κατάλογο  των  “ευαίσθητων  δεδοµένων”  συνδέετα  µε  την  
αυξηµένη προστασία που επιφυλάσσει ο νοµοθέτης ιδίως για πληροφορίες που θα µπορούσαν να  
αποτελέσουν  αντικείµενο  διακρίσεων.  Έτσι,  οι  πληροφορίες  της  ερωτικής  ζωής  αποτελούν  
µέρος αυτής της κατηγορίας.



4. Ποινικό δίκαιο
Ποινικός Κώδικας, προσθήκη µε το άρθρο 23 παρ. 1 του Νόµου 3719/2008

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 79
Δικαστική επιµέτρηση της ποινής

1.  Κατά  την  επιµέτρηση  της  ποινής  στα  όρια  που  διαγράφει  ο  νόµος  το  δικαστήριο  λαµβάνει 
υπόψη:  α)*  τη  βαρύτητα  του  εγκλήµατος  που  έχει  τελεστεί  και  β)  την  προσωπικότητα  του 
εγκληµατία.

2. Για την εκτίµηση της βαρύτητας του εγκλήµατος το δικαστήριο αποβλέπει: α) στη βλάβη που 
προξένησε το έγκληµα ή τον κίνδυνο που προκάλεσε, β) στη φύση, στο είδος και στο αντικείµενο 
του  εγκλήµατος,  καθώς  επίσης  σε  όλες  τις  περιστάσεις  χρόνου,  τόπου,  µέσων  και  τρόπου  που 
συνόδευαν  την  προπαρασκευή  ή  την  εκτέλεσή  του,γ) στην  ένταση  του  δόλου  ή  στο  βαθµό  της 
αµέλειας του υπαιτίου.

3. Κατά την εκτίµηση της προσωπικότητας του εγκληµατία το δικαστήριο σταθµίζει ιδίως το βαθµό 
της  εγκληµατικής  διάθεσης  που  εκδήλωσε ο  υπαίτιος  κατά  την πράξη.  Για  να  τον διαγνώσει  µε 
ακρίβεια εξετάζει: α) τα αίτια που τον ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήµατος, την αφορµή που του 
δόθηκε και το σκοπό που επεδίωξε, β) το χαρακτήρα του και το βαθµό της ανάπτυξής του, γ) τις 
ατοµικές  και κοινωνικές  περιστάσεις  και την προηγούµενη  ζωή του, δ) τη  διαγωγή  του κατά  τη 
διάρκεια της πράξης και µετά την πράξη, ιδίως τη µετάνοια που επέδειξε και την προθυµία του να 
επανορθώσει  τις  συνέπειες  της  πράξης  του.  Η  τέλεση  της  πράξης  από  µίσος  εθνικό,  φυλετικό, 
θρησκευτικό ή µίσος λόγω διαφορετικού γενετήσιου προσανατολισµού κατά του παθόντος συνιστά 
επιβαρυντική περίσταση.

4. Στην απόφαση αναφέρονται ρητά οι λόγοι που δικαιολογούν την κρίση του δικαστηρίου για την 
ποινή που επέβαλε.

Σχολιο:

Μετά την τροποποίηση αυτή, για όλα τα εγκλήµατα του Ποινικού Κώδικα, η τέλεση της πράξης  
“από µίσος λόγω διαφορετικού γενετήσιου προσανατολισµού κατά του παθόντος” αποτελεί ένα  
κίνητρο  που  λειτουργεί  επιβαρυντικά  για  τον  υπολογισµό  της  ποινής  από  τον  δικαστή.  
Προϋποτίθεται  βεβαίως  ο  κατηγορούµενος  να  έχει  κηρυχθεί  ένοχος  για  το  εν  λόγω  έγκληµα.  
Δηλαδή  µε  την  διάταξη  αυτή  δεν  ποινικοποιείται  γενικά  το  µίσος  λόγω  του  σεξουαλικού  
προσανατολισµού του θύµατος, αλλά καθίσταται ένα κριτήριο που οφείλει να λαµβάνει υπόψη ο  
δικαστής ως επιβαρυντικό κίνητρο. 



5. Ιατρική δεοντολογία 

Νόµος 3418/2005, Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1 

Έννοιες, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής του παρόντος

1.  Ιατρική  πράξη  είναι  εκείνη  που  έχει  ως  σκοπό  τη  µε  οποιαδήποτε  επιστηµονική  µέθοδο 
πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.

2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό  χαρακτήρα, εφόσον 
αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση  ή και τη  βελτίωση 
της υγείας των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήµης.

3.  Στην  έννοια  της  ιατρικής  πράξης  περιλαµβάνονται  και  η  συνταγογράφηση,  η  εντολή  για 
διενέργεια  πάσης  φύσεως  παρακλινικών  εξετάσεων,  η  έκδοση  ιατρικών  πιστοποιητικών  και 
βεβαιώσεων και η γενική συµβουλευτική υποστήριξη του ασθενή.

4. Κατά τον παρόντα Κώδικα:

α) στην έννοια «ασθενής» περιλαµβάνεται κάθε χρήστης των υπηρεσιών υγείας,

β) στην έννοια «οικείος» περιλαµβάνονται οι συγγενείς εξ αίµατος και εξ αγχιστείας σε ευθεία 
γραµµή,  οι  θετοί  γονείς  και  τα  θετά  τέκνα,  οι  σύζυγοι,  οι  µόνιµοι  σύντροφοι,  οι  αδελφοί,  οι 
σύζυγοι  και  οι  µόνιµοι  σύντροφοι  των  αδελφών,  καθώς  και  οι  επίτροποι  ή  οι  επιµελητές  του 
ασθενούς και όσοι βρίσκονται υπό δικαστική συµπαράσταση.

5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος και την 
παροχή  υπηρεσιών  πρωτοβάθµιας,  δευτεροβάθµιας  ή  τριτοβάθµιας  φροντίδας  υγείας  στον 
δηµόσιο  ή  ιδιωτικό  τοµέα  και  ανεξάρτητα  από  τον  τρόπο  ή  τη  µορφή  άσκησης  του  ιατρικού 
επαγγέλµατος, ατοµικά, οµαδικά ή µε τη µορφή ιατρικής εταιρείας, ως ελεύθερο επάγγελµα ή όχι.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Άρθρο 2

Η άσκηση της ιατρικής ως λειτούργηµα 

1.  Η  άσκηση  της  ιατρικής  είναι  λειτούργηµα  που  αποσκοπεί  στη  διατήρηση,  βελτίωση  και 
αποκατάσταση της σωµατικής, πνευµατικής και ψυχικής υγείας του ανθρώπου, καθώς και στην 
ανακούφιση του από τον πόνο.

2.  Ο  ιατρός  τηρεί  τον  όρκο  του  Ιπποκράτη,  ασκεί  το  έργο  του  σύµφωνα  µε  την  ισχύουσα 
νοµοθεσία  και  πρέπει,  κατά  την  άσκηση  του  επαγγέλµατος  του,  να  αποφεύγει  κάθε  πράξη  ή 
παράλειψη η οποία µπορεί να βλάψει την τιµή και την αξιοπρέπεια του ιατρού και να κλονίσει την 
πίστη του κοινού προς το ιατρικό επάγγελµα. Οφείλει, επίσης, να διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την 
επαγγελµατική του συµπεριφορά, ώστε να καταξιώνεται στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου 
και να προάγει το κύρος και την αξιοπιστία του ιατρικού σώµατος. Ο ιατρός πρέπει να επιδεικνύει 
τη συµπεριφορά αυτή όχι µόνον κατά την άσκηση του επαγγέλµατος του, αλλά και στο πλαίσιο 
της γενικότερης κοινωνικής έκφανσης της προσωπικότητας του.

3. Το ιατρικό λειτούργηµα ασκείται σύµφωνα µε τους γενικά αποδεκτούς και ισχύοντες κανόνες 
της ιατρικής επιστήµης. Διέπεται από απόλυτο σεβασµό στην ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διάκριση φύλου, φυλής, θρησκείας, 
εθνικότητας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισµού, κοινωνικής θέσης ή πολιτικής ιδεολογίας.

4. Ο  ιατρός  σέβεται  την ανθρώπινη  ζωή  ακόµη  και  κάτω  από απειλή  και  δεν χρησιµοποιεί  τις 
γνώσεις  του  ενάντια  στις  αρχές  του  ανθρωπισµού.  Δεν  συντρέχει  ούτε  παρέχει  υποστήριξη  σε 
βασανιστήρια ή άλλες µορφές εξευτελιστικής και απάνθρωπης συµπεριφοράς, οποιαδήποτε και αν 
είναι  η  πράξη  για  την  οποία  κατηγορείται  ή  θεωρείται  ένοχο  ή  ύποπτο  το  θύµα  αυτών  των 
διαδικασιών, σε καιρό ειρήνης ή πολέµου.

5. Ο ιατρός, επικαλούµενος λόγους συνείδησης, έχει δικαίωµα να µη µετέχει σε νόµιµες ιατρικές 
επεµβάσεις στις οποίες αντιτίθεται συνειδησιακά, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις.

6. Αν η  κρίση  του ιατρού ενδέχεται να  επηρεασθεί από µία  ιατρική  κατάσταση  από  την οποία 
υποφέρει, καθώς και εάν ο ιατρός πάσχει ή είναι φορέας ενός µεταδοτικού νοσήµατος, πρέπει να 
αναζητήσει συµβουλή από ιατρό εργασίας ή κατάλληλα καταρτισµένους συναδέλφους σχετικά µε 
την αναγκαιότητα ή τον τρόπο αλλαγής παροχής των υπηρεσιών του. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 
ιατρός  δεν  πρέπει  να  επαφίεται  στην  αποκλειστική  προσωπική  του  εκτίµηση  σχετικά  µε  την 
ύπαρξη κινδύνου. 

Σχόλια: 
Σύµφωνα µε τον νόµο αυτόν, στην έννοια του “οικείου” του ασθενούς περιλαµβάνεται και ο/η  
µόνιµος σύντροφος του ασθενούς, αλλά και ο/η µόνιµος σύντροφος του αδελφού του ασθενούς.  
Η απαγόρευση διακρίσεων προβλέπεται για πρώτη φορά στην ελληνική νοµοθεσία σε αυτό το  
νόµο ως αφορώσα τον “σεξουαλικό προσανατολισµό” (και όχι τον “γενετήσιο προσανατολισµό”,  
όπως σε όλα τα άλλα νοµοθετήµατα). 




