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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ο ρόλος των επιμελητών ανηλίκων στην 
ποινική δικαιοσύνη για ανηλίκους 

-κοινωνική έρευνα 

-κινητοποίηση/έγκαιρη παρέμβαση 

-πρόταση μεταχείρισης 

(στοιχεία προσωπικότητας/διάδρασης 

με το κοινωνικό περιβάλλον 

βαρύτητα/φύση/συνθήκες διάπραξης 

της παράβασης 

παραβατικό παρελθόν) 

 

 



• 

 

 

 

 

 

-εφαρμογή και προστατευτική επίβλεψη 

αναμορφωτικών μέτρων στην κοινότητα 

(αναζήτηση φορέων 

συμβόλαια συνεργασιών 

πλαισίωση/συντονισμός συνεργασιών 

αναφορικά με τον συγκεκριμένο 

ανήλικο ή ομάδα ανηλίκων 

αξιολόγηση συνεργασιών) 



 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 

 

ΚΟΚ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ……………………………………1131/30% 

ΚΛΟΠΗ/ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΛΟΠΗ/ 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ……………………………970/27% 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ……………………604/16% 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ………………………………………265/7% 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 

 (ΑΠΛΗ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ, ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Κ.ΛΠ.)……………………..257/7% 

ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ…………………………………59/2% 

ΕΠΑΙΤΕΙΑ…………………………………………………………………..47/1% 

ΒΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ…………………………………..36/1%- 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ ……………………………………………..36/1%- 

ΦΘΟΡΑ/ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΦΘΟΡΑ  ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ………35/1%- 

ΕΞΥΒΡΙΣΗ…………………………………………………………………..27/1%- 

…….. 

ΣΥΝΟΛΟ: 3789 ανήλικοι εισήχθησαν για παραβάσεις αρμοδιότητας ΜΔΑ 



 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 

 

ΛΗΣΤΕΙΑ……………………………………………………………………248/60% 

 

ΚΑΤΟΧΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 
ΕΜΠΟΡΙΑ……………………………..……………………………………107/26% 

………………… 

 

ΣΥΝΟΛΟ: 412 ανήλικοι εισήχθησαν για παραβάσεις  αρμοδιότητας ΤΔΑ 



Κύρια πράξη τέλεσης ανά ανήλικο 

 

KOK 

ν. 
αλλοδα
πών 

επαιτεία κλοπή προμήθεια 
ναρκωτικών  προς 
ιδία χρήση 

διακίνηση 
ναρκωτικών 

ληστεία σωμ. βλάβη σύνολο 

02-
03 

726 

41% 

84 300 393 86 8 49 11 1756 

03-
04 

1179 

60% 

107 42 401 63 17 23 34 1968 

04-
05 

1582 

65% 

197 18 312 77 20 35 20 2418 

07-
08 

1062 

48% 

528 22 315 56 19 57 26 2209 

08-
09 

1160 

48% 

 

584 20 359 103 54 69 27 2479 



  

Έκβαση της  

υπόθεσης  

2003-2004/ 

2010-2011 

(α’ εξάμηνο) 

Ανήλικοι 
που 

δικάστηκαν
για 

παράβαση 
ΚΟΚ 

Δεν τέλεσε/ 

παύει οριστικά 
ποινική δίωξη 

παρών  824/370   

976/476 
 

 

 

 

 

 

 

2207/ 

1067 

απών 152/106 

Ατιμώρητος 

 

παρών 137/0  

487/0 απών 350/0 

Επίπληξη παρών 157/115  

182/589 απών 25/ 474 

Υπεύθυνη 
Επιμέλεια 
Γονέων 

παρών 32/0  

464/0 απών 432/0 

Επιμέλεια 
Υπηρεσίας 
Επιμελητών 

παρών 12/1  

37/2 απών 25/1 

Φυλάκιση 

 

 

 

 

 

 

παρών 2/0  

61/0 απών 59/0 



  

Έκβαση της  

υπόθεσης  

2003-2004/ 

2010-2011 

Ανήλικοι 
που 

δικάστηκαν
για 

ΚΛΟΠΗ/ 

ΚΛΟΠΗ 
ΧΡΗΣΗΣ 

και 
παράβαση 

ΚΟΚ 

Δεν τέλεσε/ 

παύει οριστικά 
ποινική δίωξη 

παρών  6/8  

11/9 

 

 

 

 

 

 
 
 

53/53 

απών 5/1 

Ατιμώρητος 

 

παρών -  

- απών - 

Επίπληξη παρών 1/5  

1/9 απών 0/4 

Υπεύθυνη 
Επιμέλεια 
Γονέων 

παρών 11/3  

21/3 απών 10/0 

Επιμέλεια 
Υπηρεσίας 
Επιμελητών 

παρών 4/21  

11/32 απών 7/11 

Φυλάκιση/ 

περιορισμός 

 

 

παρών 1/0  

9/0 απών 8/0 



  

Έκβαση της  

υπόθεσης  

2003-2004/ 

2010-2011 

Ανήλικοι που 
δικάστηκαν για 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ 
ΧΡΗΣΗ και 

παράβαση ΚΟΚ 

Δεν τέλεσε/ 

παύει οριστικά 
ποινική δίωξη 

παρών  3/1  

3/1 

 

 

 

 

 

 

4/5 

απών 

Ατιμώρητος 

 

παρών 

απών 

Επίπληξη παρών 0/2 0/2 

απών 

Υπεύθυνη 
Επιμέλεια 
Γονέων 

παρών 

απών 

Επιμέλεια 
Υπηρεσίας 
Επιμελητών 

παρών 1/2  

1/2 απών 

Φυλάκιση 

 

 

 

 

 

 

παρών 

απών 



  

Έκβαση της  

υπόθεσης  

2003-2004/ 

2010-2011 

Ανήλικοι που 
δικάστηκαν για 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΒΛΑΒΗ και 

παράβαση ΚΟΚ 

Δεν τέλεσε/ 

παύει οριστικά 
ποινική δίωξη 

παρών  0/3  

0/3 

 

 

 

 

 

 

 

6/8 

απών 

Ατιμώρητος 

 

παρών  

1/0 απών 1 

Επίπληξη παρών 1/1  

1/2 απών 0/1 

Υπεύθυνη 
Επιμέλεια 
Γονέων 

παρών 1  

3/0 απών 2 

Επιμέλεια 
Υπηρεσίας 
Επιμελητών 

παρών 0/2  

0/3 απών 0/1 

Φυλάκιση 

 

 

 

 

 

 

παρών  
1/0 απών 1 



 

 

 

 

 

 

•Οι παραβάσεις ΚΟΚ αφορούν στα άρθρα 94 και 96 

του Κώδικα 

•Η ηλικία τέλεσης της πρώτης παράβασης ΚΟΚ 

υπολογίζεται μεταξύ 16 και 17 ετών 

•Ο τόπος τέλεσης της παράβασης συμπίπτει γενικά 

με τον τόπο κατοικίας,  

στην ίδια συνοικία-δήμο (53%),  

σε όμορη συνοικία-δήμο (39%), ή αφορά  

σε θερινούς προορισμούς (9%)  

•Η μέση χρονική απόσταση ανάμεσα στον χρόνο 

τέλεσης της παράβασης και στον χρόνο παρέμβασης 

του δικαστικού συστήματος ξεπερνά τα δύο έτη 
 



 

Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας-κυκλοφοριακής αγωγής 

ΕΡΜΗΣ 

Σύμπραξη Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων 

Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθήνας  

και ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» 

για την εφαρμογή αναμορφωτικού μέτρου του άρθρου 

122 ΠΚ 



 Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση, 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση νέων σε ηλικία 

χρηστών του δρόμου με σκοπό την πρόληψη των 

τροχαίων ατυχημάτων. Με άξονα τα παραπάνω το 

ΙΟΑΣ έχει την ευθύνη του προγράμματος, ενώ η 

Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων ευαισθητοποιεί τους 

ανηλίκους στη φιλοσοφία και τη σημασία 

παρακολούθησης ενός τέτοιου σεμιναρίου και τους 

παραπέμπει κατόπιν δικαστικής απόφασης.  



 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από ένα 

θεωρητικό και ένα πρακτικό-βιωματικό μέρος, που 

περιλαμβάνει τη χρήση εξοπλισμού προσομοιωτών 

ατυχημάτων, το οποίο τα παιδιά δείχνουν να εκτιμούν 

ιδιαίτερα. Εκπαιδευτές είναι άτομα με γνώση και 

εμπειρία σε θέματα οδικής ασφάλειας, όπως 

διευθυντές τμημάτων τροχαίας, δημοσιογράφοι 

ειδικού τύπου, μηχανικοί, ψυχολόγοι, εκπαιδευτές 

μοτοσυκλέτας κ.α. Στο τέλος της ημέρας όλοι οι 

συμμετέχοντες παραλαμβάνουν βεβαίωση 

παρακολούθησης και έναν φάκελο με έντυπα για την 

οδική ασφάλεια.  



 Προσέγγιση πρόληψης: αποβλέποντας στη 

μείωση της πρόωρης θνησιμότητας και της 

νοσηρότητας από τραυματισμούς. 

 Ολιστική προσέγγιση αλλαγής συμπεριφοράς – 

τρόπου ζωής: αποβλέποντας όχι μόνο στην 

τροποποίηση της συμπεριφοράς στο δρόμο αλλά 

και στην υιοθέτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής 

 Συμμετοχή στην εκπαίδευση: στοχεύοντας στην 

ενεργητική παροχή γνώσης και πληροφορίας και 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με την ενεργό 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων. 

 



 Βιωματική εκπαίδευση: που προσφέρει με 

πρωτότυπο τρόπο μία δυνατή εμπειρία των 

επιπτώσεων των τροχαίων συμβάντων.  

 Ενδυνάμωση της πρωτοβουλίας του ατόμου: που 

συμβάλλει στην αύξηση του αισθήματος 

αυτοελέγχου των ατόμων και κατ’ επέκταση των 

κοινωνικών ομάδων.  

 Βελτίωση της σχέσης με το κοινωνικό 

περιβάλλον: με βασικό στόχο να αλλάξει το 

άτομο τη συμπεριφορά του και να υιοθετήσει 

υπεύθυνη και ασφαλέστερη συμπεριφορά ως 

χρήστης του δρόμου. 

 



 Συμμετοχικό θεωρητικό πρόγραμμα αυτοκινήτου 

  Συμμετοχικό θεωρητικό πρόγραμμα μοτοσυκλέτας  

 Βιωματικό πρόγραμμα  

 Σωστή Οδική Συμπεριφορά (μαρτυρίες, στοιχεία) 

 Τεστ Διαχείρισης Κινδύνων σε προετοιμασία 

διαδρομής ή ταξιδιού  



 Ελληνικός Κόσμος (Πειραιώς 254, Ταύρος)  

 6 ώρες (Σάββατο, με σκοπό να μην παρεμποδίζεται η 

παρακολούθηση του σχολείου, ενώ συγκεκριμένες 

ημερομηνίες διεξαγωγής αποφασίζονται με γνώμονα 

τη συγκέντρωση ικανοποιητικού αριθμού παιδιών)  



 Αποδικαστηριοποίηση 

 η επαφή του παιδιού με την ποινική δικαιοσύνη 

θα πρέπει να αποφεύγεται 

προτεραιότητα έχουν οι άτυπες διαδικασίες, η 

αποχή από ποινική δίωξη ή η παύση της 

ποινικής δίωξης σε έγκαιρο στάδιο 



 Αναλογικότητα  

κατά τη μεταχείριση του ανήλικου παραβάτη η 

κύρωση που επιβάλλεται θα πρέπει να είναι 

ορισμένης διάρκειας και ανάλογη με τη 

βαρύτητα της πράξης 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Αποχή από ποινική δίωξη «αν (ο εισαγγελέας) 

κρίνει, ερευνώντας τις περιστάσεις υπό τις οποίες 

τελέστηκε η πράξη και την όλη προσωπικότητα  

του ανηλίκου, ότι η άσκησή της δεν είναι αναγκαία 

για να συγκρατηθεί ο ανήλικος από την τέλεση 

νέων αξιόποινων πράξεων»  

 



 

 

 

 

 

 
λιγοστό ανθρώπινο δυναμικό 

φόρτος εργασίας 

γραφειοκρατία-ιεραρχικός έλεγχος 

ήθη-στερεότυπα 

προσωρινότητα-πολυδιάσπαση των εισαγγελέων 

ανηλίκων 

εξειδικευμένο έργο 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Για την ευρεία εφαρμογή της αποχής από ποινική δίωξη 

θα πρέπει οι Εισαγγελίες 

-να ενισχυθούν οργανικά, με ανθρώπινο δυναμικό 

(επιμελητές ανηλίκων)  

-να διασυνδεθούν λειτουργικά με δίκτυο υπηρεσιών 

έγκαιρης παρέμβασης 

-να υποστηριχθούν διοικητικά  



 

«Με βάλατε σε πολλές σκέψεις, ένιωσα αρκετά 
άσχημα. Ελπίζω να καταφέρω να αλλάξω 
πράγματα στη ζωή μου»  

«Έμαθα πώς να σέβομαι την ταχύτητα και την 
ασφάλεια μέσα σε ένα αυτοκίνητο ή σε άλλο 
όχημα»  

«Κράνος, ζώνη και το μυαλό στη θέση του»  


