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Ασ δοφμε ςε ομάδεσ κάποιεσ
περιπτώςεισ αποκάλυψησ ςοβαρών
περιςτατικών

 Δικαιούμαι ό Τποχρεούμαι να
το αναφϋρω ςτισ Αρχϋσ;
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Σι εύναι το
επαγγελματικό
απόρρητο;

Απόρρητο εύναι κϊθε εμπιςτευτικό πληροφορύα που μαθαύνει ο
επαγγελματύασ από τον ωφελούμενο. Η πληροφορύα μπορεύ να αφορϊ
ςτοιχεύα αναγνώριςησ του ωφελούμενου (ονοματεπώνυμο, ηλικύα,
κατοικύα, επϊγγελμα, οικογενειακό κατϊςταςη κλπ.), φυςικϊ
χαρακτηριςτικϊ, εκπαύδευςη, εργαςύα (προώπηρεςύα, εργαςιακό
ςυμπεριφορϊ κλπ), οικονομικό κατϊςταςη (ϋςοδα, περιουςιακϊ ςτοιχεύα,
οικονομικό ςυμπεριφορϊ), ενδιαφϋροντα, δραςτηριότητεσ, ςυνόθειεσ
(προςωπικϊ δεδομϋνα), εύτε πληροφορύεσ που αναφϋρονται ςτη φυλετικό ό

εθνικό του προϋλευςη, ςτα πολιτικϊ του φρονόματα, ςτισ θρηςκευτικϋσ ό
φιλοςοφικϋσ του πεποιθόςεισ, ςτη ςυμμετοχό του ςε ςυνδικαλιςτικό
οργϊνωςη, ςτην υγεύα του, ςτην κοινωνικό του πρόνοια, ςτην ερωτικό του
ζωό και τον ςεξουαλικό του προςανατολιςμό, τισ ποινικϋσ διώξεισ και
καταδύκεσ του, καθώσ και ςτη ςυμμετοχό του ςε ςυναφεύσ με τα ανωτϋρω
ενώςεισ προςώπων
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Ποιουσ αφορϊ
το
επαγγελματικό
απόρρητο;

Επαγγελματικό απόρρητο αφορϊ οτιδόποτε εμπιςτεύεται κϊποιοσ ωφελούμενοσ ςε
επαγγελματύα λόγω ακριβώσ αυτόσ τησ επαγγελματικόσ ιδιότητασ του τελευταύου.
Σο Επαγγελματικό Απόρρητο αφορϊ, ενδεικτικϊ, κοινωνικούσ λειτουργούσ,
ψυχολόγουσ, φροντιςτϋσ, διερμηνεύσ, οδηγούσ, δικηγόρουσ και κϊθε εύδουσ
νομικούσ
παραςτϊτεσ, ςυμβολαιογρϊφουσ, γιατρούσ, μαύεσ, νοςοκόμουσ,

φαρμακοποιούσ και ϊλλουσ ςτουσ οπούουσ οι ωφελούμενοι εμπιςτεύονται ςυνόθωσ
λόγω του επαγγϋλματόσ τουσ ό τησ ιδιότητϊσ τουσ μια απόρρητη πληροφορύα,
καθώσ και οι βοηθού των προςώπων αυτών, όπωσ οι εθελοντϋσ, γραμματεύσ,
μϊγειρεσ και γενικϊ όλο το προςωπικό που ϋρχεται ςε επαφό με τουσ ωφελούμενουσ
και λόγω τησ ιδιότητϊσ του πληροφορεύται το απόρρητο.
Όλοι οι παραπϊνω δεςμεύονται νομικϊ από το επαγγελματικό απόρρητο. ε
περύπτωςη παραβύαςόσ του, πϋρα από πειθαρχικϋσ κυρώςεισ (πχ από τον οικεύο
επαγγελματικό ςύλλογο) κινδυνεύουν και με ποινικϋσ κυρώςεισ βϊςει του ϊρθρου 371
του Ποινικού Κώδικα
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Παραβύαςη
επαγγελματικό
σ εχεμύθειασ
αρ.371 του
Ποινικού
Κώδικα

 1. Κληρικού, δικηγόροι και κϊθε εύδουσ νομικού παραςτϊτεσ,
ςυμβολαιογρϊφοι, γιατρού, μαύεσ, νοςοκόμοι, φαρμακοποιού
και ϊλλοι ςτουσ οπούουσ κϊποιοι εμπιςτεύονται ςυνόθωσ
λόγω του επαγγϋλματοσ τουσ ό τησ ιδιότητϊσ τουσ ιδιωτικϊ
απόρρητα, καθώσ και οι βοηθού των προςώπων αυτών,
τιμωρούνται με χρηματικό ποινό ό με φυλϊκιςη μϋχρι ενόσ
ϋτουσ αν φανερώςουν ιδιωτικϊ απόρρητα που τουσ τα
εμπιςτεύτηκαν ό που τα ϋμαθαν λόγω του επαγγϋλματόσ τουσ
ό τησ ιδιότητϊσ τουσ.

 […]
 4. Η πρϊξη δεν εύναι ϊδικη και μϋνει ατιμώρητη αν ο υπαύτιοσ
απϋβλεπε ςτην εκπλόρωςη καθόκοντόσ του ό ςτη διαφύλαξη
ϋννομου ό για ϊλλο λόγο δικαιολογημϋνου ουςιώδουσ
ςυμφϋροντοσ δημόςιου ό του ύδιου ό κϊποιου ϊλλου, το οπούο
δεν μπορούςε να διαφυλαχθεύ διαφορετικϊ.
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Μη
υποχρϋωςη
τόρηςησ
επαγγελμα
τικού
απορρότου

Περιπτώςεισ όπου η νομοθεςύα δύνει αυτό τη δυνατότητα ςε επαγγελματύεσ, όπωσ
κοινωνικού λειτουργού, ψυχολόγοι και (ιδιώτεσ) ιατρού εύναι οι ακόλουθεσ:
α) το ΠΔ 23/ 1992, περύ ϊςκηςησ του επαγγϋλματοσ του κοινωνικού λειτουργού,
όπου «δεν αποτελεύ παραβύαςη τησ επαγγελματικόσ εχεμύθειασ η γνωςτοπούηςη από
τον κοινωνικό λειτουργό πληροφοριών ό γεγονότων, όταν η ενϋργεια αυτό αποςκοπεύ
ςτη διαφύλαξη τησ ανθρώπινησ ζωόσ ό την προςταςύα τησ ςωματικόσ και ψυχικόσ
ακεραιτότητασ ανηλύκων καθώσ και ενηλύκων που ςτερούνται των δυνατοτότων
αυτοπροςταςύασ».
β) το ϊρθρο 5 του Κώδικα Δεοντολογύασ υλλόγου Ελλόνων Ψυχολόγων όπου

«Λύςη τησ υποχρϋωςησ για την τόρηςη του επαγγελματικού απορρότου επιτρϋπεται
ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ όπου ο ψυχολόγοσ ϋχει ςχηματύςει τη γνώμη ότι
κινδυνεύει η ζωό (αςφϊλεια) του πελϊτη του ό η ζωό και η ςωματικό ακεραιότητα
τρύτων προςώπων. την περύπτωςη αυτό, η ανακούνωςη γύνεται μόνο ςε αρμόδια
πρόςωπα ό φορεύσ (οικεύουσ, κηδεμόνα, δικαιοςύνη).
Γ) Σϋλοσ, το ϊρθρο 13 παρ. 3 περ. β’ του Ν 3418/ 2005 περύ Κώδικα Ιατρικόσ
Δεοντολογύασ, όπου η ϊρςη του ιατρικού απορρότου ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ όταν «ο ιατρόσ
αποβλϋπει ςτη διαφύλαξη εννόμου ό ϊλλου δικαιολογημϋνου ουςιώδουσ δημόςιου
ςυμφϋροντοσ ό ςυμφϋροντοσ του ιδύου του ιατρού ό κϊποιου ϊλλου που δεν μπορεύ
να διαφυλαχθεύ διαφορετικϊ».
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Τπϊρχουν
ιδιαύτερεσ
διατϊξεισ για τα
παιδιϊ;

 ύμφωνα με το Ν. 3727/2008 (ύμβαςη του υμβουλύου τησ
Ευρώπησ για την Προςταςύα των Παιδιών κατϊ τησ Γενετόςιασ
Εκμετϊλλευςησ και Κακοπούηςησ) οι επαγγελματύεσ δεν πρϋπει να
εμποδύζονται από τουσ κανόνεσ εμπιςτευτικότητασ κατϊ την εργαςύα
τουσ με παιδιϊ. Ακολούθωσ, οι κανόνεσ εμπιςτευτικότητασ που
επιβϊλλονται από το εςωτερικό δύκαιο ςε οριςμϋνουσ επαγγελματύεσ,
οι οπούοι ϋρχονται κατϊ την εργαςύα τουσ ςε επαφό με παιδιϊ, δεν
αποτελούν εμπόδιο ςτη δυνατότητα, για τουσ επαγγελματύεσ αυτούσ,
να αναφϋρουν, ςτισ υπηρεςύεσ που εύναι αρμόδιεσ για την προςταςύα
των παιδιών, οποιαδόποτε κατϊςταςη για την οπούα ϋχουν εύλογη
αιτύα να πιςτεύουν ότι ϋνα παιδύ ϋγινε θύμα γενετόςιασ
εκμετϊλλευςησ ό κακοπούηςησ.
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ΠΑΡΑΙΩΠΗ
Η
ΕΓΚΛΗΜΑΣΩΝ
(αρ. 232 ΠΚ)

1. Όποιοσ, ενώ ϋμαθε με τρόπο αξιόπιςτο ότι μελετϊται
κακούργημα ό ότι ϊρχιςε όδη η εκτϋλεςό του, και ςε χρόνο
τϋτοιον ώςτε να μπορεύ ακόμα να προληφθεύ η τϋλεςη ό το
αποτϋλεςμϊ του, παραλεύπει να το αναγγεύλει εγκαύρωσ ςτην
αρχό, τιμωρεύται, αν το κακούργημα τελϋςτηκε ό ϋγινε
απόπειρϊ του, με φυλϊκιςη ϋωσ τρύα ϋτη ό χρηματικό ποινό.
2. Η παρϊλειψη αυτό μϋνει ατιμώρητη αν η αναγγελύα ςτην
αρχό θα αφορούςε πρόςωπο οικεύο εκεύνου που την
παρϋλειψε.
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 η τϋλεςη ό ςυμμετοχό ςε πρϊξεισ μεταφορϊσ ό προώθηςησ υπηκόων τρύτων χωρών από ό προσ
τα ςύνορα τησ χώρασ ό ςτο ϋδαφοσ κρϊτουσ-μϋλουσ τησ Ε. Ε ό τρύτησ χώρασ ό όταν διευκολύνουν
τη μεταφορϊ τουσ ό εξαςφαλύζουν ςε αυτούσ κατϊλυμα για απόκρυψη,
 η πώληςη, αγορϊ, κατοχό, αποθόκευςη, καλλιϋργεια κοκ ναρκωτικών ουςιών με ςκοπό τη
διακύνηςη,

Κϊποια
κακουργόμα
τα εύναι:

 ο εμπρηςμόσ με κύνδυνο για ϊλλον ϊνθρωπο,
 η πρόκληςη ϋκρηξησ,
 η ανθρωποκτονύα, η παιδοκτονύα,
 η ϋκθεςη αβοόθητου προςώπου, όταν υπϊρχει τουλϊχιςτον βαριϊ βλϊβη τησ υγεύασ,
 η βαριϊ ςωματικό βλϊβη από πρόθεςη, καθώσ και η βαριϊ ςωματικό βλϊβη ό η μεθοδευμϋνη
πρόκληςη ϋντονου ςωματικού πόνου ό ςωματικό εξϊντληςησ ό ψυχικού πόνου, ιδύωσ με την
παρατεταμϋνη απομόνωςη του θύματοσ ςτα πλαύςια ϊςκηςησ ενδοοικογενειακόσ βύασ,
 απαγωγό ό παρϊνομη κατακρϊτηςη τρύτου,
 η εμπορύα ανθρώπων,
 η αρπαγό ανηλύκου κϊτω των 14 ετών ό με ςκοπό την κερδοςκοπύα ό τισ ανόθικεσ αςχολύεσ,

 ο βιαςμόσ και η διενϋργεια κϊθε αςελγούσ πρϊξησ χωρύσ την θϋληςη του θύματοσ,
 η αποπλϊνηςη ανηλύκου νεότερου των 15 ετών,
 η πορνογραφύα ανηλύκων, κατοχό, διακύνηςη, δημοςύευςη, πώληςη, αγορϊ τϋτοιου υλικού
This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014ηauthors
κατ’ επαγγελμα
ςυνόθεια
εκβύαςη
2020). Its content represents the views ofthe
only and is theirκαι
sole κατϊ
responsibility.
The European
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Ϊρα, ςε ποιεσ περιπτώςεισ
ο/η επαγγελματύασ
(δικηγόροσ, ψυχολόγοσ,
κοινωνικόσ λειτουργόσ
κ.ο.κ.) εύναι
υποχρεωμϋνοσ/η να
αναγγεύλει ςτην Αρχό
(Δικαςτικϋσ, αςτυνομικϋσ,
ιατρικϋσ) κϊτι που ϋμαθε
κατϊ ϊςκηςη του
επαγγϋλματοσ του;

Τποχρϋωςη αναγγελύασ καταρχόν ΔΕΝ υπϊρχει για τον
επαγγελματύα, παρϊ μόνο όταν ο επαγγελματύασ μαθαύνει με
τρόπο αξιόπιςτο ότι μελετϊται κακούργημα ό ότι ϊρχιςε όδη η
εκτϋλεςό του, και μπορεύ ακόμη να προληφθεύ η τϋλεςη ό το
αποτϋλεςμϊ του.
ΌΜΩ οι δημόςιοι υπϊλληλοι ϋχουν υποχρϋωςη να
αναγγεύλουν την τϋλεςη αδικημϊτων ςτην ειςαγγελικό αρχό
μόλισ τα πληροφορηθούν ό τα διαπιςτώςουν, κατϊ την
εκτϋλεςη των καθηκόντων τουσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των
νοςοκομειακών γιατρών, και των εκπαιδευτικών, οι οπούοι,
εφόςον κατϊ τη διϊρκεια του εκπαιδευτικού τουσ ϋργου
διαπιςτώςουν ότι αδύκημα ενδοοικογενειακόσ βύασ τελεύται
εναντύον μαθητό, οφεύλουν να το αναγγεύλουν ςτην αρμόδια
Ειςαγγελικό Αρχό.
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υναύνεςη
ανηλύκου για
την ϊρςη του
απορρότου

 υναύνεςη για ϊρςη του απορρότου ςε περύπτωςη ανηλύκου
μπορεύ να δοθεύ εύτε από τουσ νόμιμουσ κηδεμόνεσ του εύτε ςε
περύπτωςη ϊρνηςόσ τουσ ό αςυνόδευτου ό χωριςμϋνου από
τουσ γονεύσ του παιδύ από τον αρμόδιο Ειςαγγελϋα ανηλύκων με
γνώμονα το βϋλτιςτο ςυμφϋρον του.
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Παραμϋληςη
εποπτεύασ
ανηλύκου
αρ. 360 ΠΚ

• κϊθε ϊτομο που ϋχει την φροντύδα ανηλύκου, εύτε από το νόμο, εύτε από ςύμβαςη
εύτε de facto ενδϋχεται να ευθύνεται βϊςει τησ διϊταξησ του ϊρ. 360 ΠΚ για
αξιόποινεσ πρϊξεισ που τελεύ ϋνασ ανόλικοσ.
• Τποχρϋωςη εποπτεύασ, ϋχουν μόνο τα πρόςωπα που καθορύζουν οι διατϊξεισ του
αςτικού κώδικα, δηλ. οι γονεύσ ό ο επύτροποσ του ανηλύκου, αλλϊ και ο
οποιοςδόποτε ςτον οπούο οι προαναφερθϋντεσ εμπιςτεύθηκαν με ςύμβαςη ό εκ
του νόμου ό λόγω των ςυντρεχουςών πραγματικών περιςτϊςεων τη φροντύδα,
την διαπαιδαγώγηςη ό την διδαςκαλύα του ανηλύκου.
• τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, αν το παραπϊνω πρόςωπο παραλεύψει να παρεμποδύςει
τον ανόλικο από την τϋλεςη αξιόποινησ πρϊξησ ό δεν κατϋβαλε την απαιτούμενη
προςοχό την οπούα κατϊ αντικειμενικό κρύςη κϊθε μϋτριοσ, ςυνετόσ και
ευςυνεύδητοσ
ϊνθρωποσ οφεύλει να καταβϊλει υπό τισ αυτϋσ πραγματικϋσ

περιςτϊςεισ ςύμφωνα με τουσ νομικούσ κανόνεσ, τισ κρατούςεσ ςτισ ςυναλλαγϋσ
ςυνθόκεσ και την κοινό κατϊ τη ςυνόθη πορεύα των πραγμϊτων πεύρα και λογικό,
αν και μπορούςε και εύχε τη δυνατότητα να προβλϋψει την επϋλευςη τούτου,
ευθύνεται κατϊ το 360 ΠΚ.
• υγκεκριμϋνα, ςύμφωνα με το ϊρθρο αυτό “Όποιοσ, ενώ ϋχει υποχρϋωςη
εποπτεύασ ανηλύκου νεότερου από δεκαοκτώ ετών παραλεύπει να τον
παρεμποδύςει από την τϋλεςη αξιόποινησ πρϊξησ ό από το να επιδύδεται ςτην
πορνεύα, τιμωρεύται με φυλϊκιςη μϋχρι ενόσ ϋτουσ, αν δεν ςυντρϋχει περύπτωςη
να τιμωρηθεύ αυςτηρότερα με ϊλλη διϊταξη.»
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Αναφορϊ ςτον Εθνικό Μηχανιςμό
Αναφορϊσ αν πρόκειται για
περύπτωςη εμπορύασ ανθρώπου και
δη παιδιού
Δημιουργύα ό/και τόρηςη
εςωτερικών SOPs


Άλλεσ
υποχρεώςεισ
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Ευχαριστούμε πολύ για τη
συμμετοχή σας!
Διαθέςιμη για περαιτέρω επικοινωνία ςτο
a.chouzouraki@uom.edu.gr
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