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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που
ψήφισε η Βουλή:

δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη
ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική
ακεραιότητα των ως άνω προσώπων
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και
χρηματική ποινή πέντε έως
δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 έως
15.000).
2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και
όποιος με πρόθεση και με τα μέσα
που αναφέρονται ανωτέρω
προτρέπει σε διάπραξη φθορών και
καταστροφών πραγμάτων και
περιουσιών των ανωτέρων
οριζομένων προσώπων ή ομάδων.
3. Αν η περιγραφόμενη στις ανωτέρω
παραγράφους πράξη είχε ως
αποτέλεσμα τη διάπραξη
εγκλήματος, επιβάλλεται ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2)
ετών, χρηματικό πρόστιμο είκοσι έως
τριάντα χιλιάδων (20.000 έως 30.000)
ευρώ και στέρηση των πολιτικών
δικαιωμάτων για τουλάχιστον ένα (1)
έτος, αν η πράξη δεν τιμωρείται
βαρύτερα με άλλη διάταξη.
4. Όποιος συνιστά οργάνωση ή
ένωση προσώπων με σκοπό την

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 10
Για την καταπολέμηση των
ρατσιστικών εκδηλώσεων

Άρθρο 1
Δημόσια υποκίνηση βίας και μίσους
με βάση ρατσιστικό λόγο
1. Όποιος με πρόθεση, δημόσια,
προφορικά ή γραπτώς, δια του Τύπου
ή του διαδικτύου, ή με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο ή μέσο, υποκινεί ή
προτρέπει στην τέλεση πράξεων
βίας, μίσους ή διακρίσεων κατά
προσώπου ή ομάδας προσώπων, η
οποία προσδιορίζεται με βάση τη
φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις
γενεαλογικές καταβολές, την εθνική
ή εθνοτική καταγωγή το σεξουαλικό
προσανατολισμό ή την αναπηρία,
κατά τρόπο που θέτει σε κίνδυνο τη
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τέλεση εγκλημάτων των
παραγράφων 1 και 2 τιμωρείται με
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2)
ετών και παράλληλη στέρηση των
πολιτικών του δικαιωμάτων για
τουλάχιστον (2) έτη. Όποιος
συμμετέχει σε οργάνωση ή ένωση
προσώπων με στόχο την τέλεση των
ανωτέρω εγκλημάτων τιμωρείται με
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός
(1) έτους, με παράλληλη στέρηση
των πολιτικών του δικαιωμάτων για
τουλάχιστον (2) έτη. Οι διατάξεις της
παρούσας
παραγράφου
εφαρμόζονται, εφόσον οι πράξεις
δεν τιμωρούνται βαρύτερα με άλλες
διατάξεις.
5. Η τέλεση των ανωτέρω πράξεων
από δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο
κατά την άσκηση των καθηκόντων
του συνιστά επιβαρυντική περίσταση
και προβλέπεται η αυτοδίκαιη αργία
του όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η
ποινική διαδικασία, ενώ εφόσον
ακολουθήσει καταδίκη του
κατηγορουμένου, συγκαλείται το
αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με
αντικείμενο την οριστική του παύση.

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον ενός (1) έτους, και
χρηματική ποινή δέκα έως δεκαπέντε
χιλιάδων (10.000 έως 15.000) ευρώ.
2. Για την εφαρμογή της
προηγούμενης παραγράφου
απαιτείται τα ανωτέρω οριζόμενα
εγκλήματα να έχουν αναγνωριστεί
με απόφαση της Βουλής των
Ελλήνων ή διεθνούς δικαστηρίου, με
βάση τις αρχές του ελληνικού και
διεθνούς δικαίου.
3. Η τέλεση των ανωτέρω πράξεων
από δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο
κατά την άσκηση των καθηκόντων
του συνιστά επιβαρυντική περίσταση
και προβλέπεται η αυτοδίκαιη αργία
του όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η
ποινική διαδικασία, ενώ εφόσον
ακολουθήσει καταδίκη του
κατηγορουμένου, συγκαλείται το
αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με
αντικείμενο την οριστική του παύση.
Άρθρο 3
Ευθύνη νομικών προσώπων ή
ενώσεων προσώπων
1. Αν κάποιο από τα ανωτέρω
αδικήματα τελέσθηκε μέσω, προς
όφελος ή για λογαριασμό νομικού
προσώπου ή ενώσεως προσώπων,
από φυσικό πρόσωπο που λειτουργεί
κατά μόνας ή ως νόμιμος
εκπρόσωπος του νομικού προσώπου
ή της ένωσης προσώπων,
επιβάλλεται στο νομικό πρόσωπο ή
στην ένωση προσώπων διοικητικό
πρόστιμο από εβδομήντα πέντε έως
διακόσιες χιλιάδες (75.0000 έως
200.000) ευρώ με απόφαση του
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως και
Προστασίας του Πολίτη. Σωρευτικά
μπορεί να διαταχθεί και αποκλεισμός
από δημόσιες παροχές,
επιχορηγήσεις, ενισχύσεις,
διαγωνισμούς για αναθέσεις έργων ή
υπηρεσιών, προμήθειες και κρατικές
διαφημίσεις για διάστημα έξι μηνών
έως ένα έτος.
2. Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
εκατόν πενήντα έως τετρακόσιες

Άρθρο 2
Εγκωμιασμός, άρνηση και
εκμηδένιση εγκλημάτων
1. Όποιος με πρόθεση, δημόσια,
προφορικά ή γραπτώς, δια του Τύπου
ή του διαδικτύου, ή με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο ή μέσο κακόβουλα
εγκωμιάζει, αρνείται ή εκμηδενίζει
τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της
ανθρωπότητας ή γενοκτονιών, όπως
αυτά ορίζονται στα καταστατικά του
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και
του Διεθνούς Στρατοδικείου και η
πράξη αυτή στρέφεται κατά
προσώπου ή ομάδας προσώπων, η
οποία προσδιορίζεται με βάση τη
φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις
γενεαλογικές καταβολές, την εθνική
ή εθνοτική καταγωγή, τον
σεξουαλικό προσανατολισμό ή την
αναπηρία, με σκοπό να οδηγήσει σε
βιαιοπραγίες ή μίσος κατά μιας
τέτοιας ομάδας ή μέλους της,
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χιλιάδες (150.000 έως 400.000) ευρώ,
σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής
αφαιρείται η άδεια λειτουργίας για
(6) έξι μήνες και σε περίπτωση τρίτης
υποτροπής αναστέλλεται οριστικά η
άδεια λειτουργίας του νομικού
προσώπου ή της ένωσης προσώπων.
3. Εάν η πράξη έχει τελεστεί σε
ραδιοτηλεοπτικό μέσο, σωρευτικά με
τις παραπάνω
κυρώσεις,
επιβάλλονται στον αναμεταδότη και
οι ανάλογες κυρώσεις που
προβλέπονται στο καταστατικό του
Εθνικού
Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), μετά από
ειδική συνεδρίασή του, αφού του
διαβιβαστεί ο φάκελος από τον
αρμόδιο υπουργό.
4. Η εφαρμογή των διατάξεων των
ανωτέρω παραγράφων είναι
ανεξάρτητη από την αστική,
πειθαρχική ή ποινική ευθύνη των
αναφερομένων σ’ αυτές φυσικών
προσώπων.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου
δεν εφαρμόζονται ως προς το
Κράτος, τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου και τους διεθνείς
οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

σε δευτεροβάθμιο δικαστικό όργανο,
η άδεια παραμονής ανανεώνεται
ετησίως, έως ότου τελεσιδικήσει η
υπόθεση, οπότε και κινούνται όλες οι
νόμιμες διαδικασίες.
2. Η συνδρομή των ως άνω
προϋποθέσεων διαπιστώνεται με
διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα
Πρωτοδικών, η οποία κυρώνεται
εντός τριών ημερών από το αρμόδιο
δικαστικό συμβούλιο. Η πράξη του
Εισαγγελέα κοινοποιείται κατόπιν
στην αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης του Υπουργείου
Εσωτερικών.
3. Η πρόβλεψη για παράταση της
παραμονής σε ελληνικό έδαφος
επεκτείνεται και στους συγγενείς
πρώτου βαθμού των θιγόμενων
ατόμων που ενδέχεται να βρίσκονται
επί ελληνικής επικράτειας.
Άρθρο 5
Κοινωνική Ανοχή, Αστική
Διαπαιδαγώγηση και Αγωγή του
Πολίτη
1. Στο πρόγραμμα μαθημάτων της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης εντάσσεται μάθημα με
τίτλο «Κοινωνική Ανοχή, Αστική
Διαπαιδαγώγηση και Αγωγή του
Πολίτη» και στόχο την
καταπολέμηση των ρατσιστικών
φαινομένων, την κατανόηση της
διαφορετικότητας και την επίτευξη
της κοινωνικής ισότητας.
2. Με εγκύκλιο του Υπουργείου
Παιδείας ρυθμίζονται τα ζητήματα
για την ένταξη του παραπάνω
μαθήματος στο πρόγραμμα
μαθημάτων, τις ώρες διδασκαλίας
και τις δράσεις που θα διεξαχθούν
στο πλαίσιο του.
3. Στις παραπάνω δράσεις
περιλαμβάνονται ιδίως η ενίσχυση
των προγραμμάτων ανταλλαγής
μαθητών της Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
ελληνικής επικράτειας και η
ανάπτυξη σχέσεων αλληλογραφίας
μεταξύ αυτών και μαθητών χωρών
του εξωτερικού που διατηρούν

Άρθρο 4
Προστασία θυμάτων και μαρτύρων
1. Υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι
θύματα ή βασικοί μάρτυρες
εγκληματικών πράξεων, οι οποίες
προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του
παρόντος νόμου και 187, 309 και 310
του Ποινικού Κώδικα ή που
τιμωρούνται
σε
βαθμό
κακουργήματος και τελούνται σε
βάρος της ζωής, της υγείας, της
σωματικής ακεραιότητας και της
προσωπικής ή γενετήσιας
ελευθερίας, δεν απελαύνονται για
περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών
από την ημέρα άσκησης της ποινικής
δίωξης, ακόμα και αν η περίοδος εν
τέλει υπερβεί την έκδοση απόφασης
από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, υπό
τον όρο πως δεν αποτελούν κίνδυνο
για τη δημόσια ασφάλεια ή τάξη. Σε
περίπτωση που η υπόθεση οδηγηθεί
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διπλωματικές σχέσεις με την
Ελλάδα.
4. Η πρόβλεψη του παρόντος άρθρου
τίθεται σε εφαρμογή από το σχολικό
έτος 2016 - 2017.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝ. ΣΚΙΑΘΙΤΗ

Άρθρο 6
Κατάργηση Θρησκευτικών Συμβόλων

Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΒΕΝΤΟΥΡΑΤΟΥ

Καταργείται η απεικόνιση ή χρήση
κάθε θρησκευτικού συμβόλου σε
δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία,
δικαστήρια και νοσοκομεία,
σεβόμενοι τις αρχές της ισότητας
και της απαγόρευσης θρησκευτικών
διακρίσεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

Άρθρο 7
Χώροι Θρησκευτικής Λατρείας
1. Με απόφαση του αρμόδιου
Υπουργού και κατόπιν αίτησης στον
Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη
χορηγείται από την περιφέρεια άδεια
για τη δημιουργία χώρων
θρησκευτικής λατρείας σε όλες τις
γνωστές και αναγνωρισμένες από το
ελληνικό κράτος θρησκείες.
2. Με νόμο ορίζεται ο τρόπος
διορισμού των θρησκευτικών
λειτουργών.
3. Στους χώρους θρησκευτικής
λατρείας επιτρέπεται η ελεύθερη
έκφραση των θρησκευτικών
συνειδήσεων, όπως προβλέπεται από
το δίκαιο των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε
έκφραση ρατσιστικού λόγου εντός
των χώρων αυτών. Οποιαδήποτε
παράβαση επιφέρει ποινικές
κυρώσεις.
5. Η κρατική τηλεόραση δύναται να
προβάλει αποσπάσματα από τις
μεγάλες θρησκευτικές γιορτές των
θρησκευτικών μειονοτήτων.
6. Ειδικότερα η αντιπεριφέρεια
Ανατολικής Θράκης δέχεται μέχρι
και δύο αιτήσεις για τη δημιουργία
χώρων θρησκευτικής λατρείας και
επιμόρφωσης για νέους μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών.
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