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χρόνο που βρίςκεται υπό τθν επιμζλεια των γονζων του ι του ενόσ από τουσ δφο, του ι των
νόμιμων εκπροςϊπων του ι οποιουδιποτε άλλου προςϊπου ςτο οποίο το ζχουν
εμπιςτευκεί».
Διεκνισ Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ, ν. 2101/1992, αρ. 19. παρ. 1.

1

Περιεχόμενα
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΙΔΙΟΥ ...................................................................................................... 6
Οι 4 Βαςικζσ Αρχζσ τθσ Σφμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ .................................... 6
ΧΘΣΙΜΘ ΟΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚαΡα-Ρ..................................................................................... 7
Τι πρζπει να γνωρίηει ο ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ; ............................................................................ 7
Ρϊσ ορίηεται θ ΒΙΑ; ........................................................................................................... 7
Ροια άτομα περιλαμβάνει θ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ;........................................................................ 7
Τι είναι ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΒΙΑ; ..................................................................................... 7
Ροιοσ είναι ΘΥΜΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘΣ ΒΙΑΣ; ................................................................ 8
Ροιοσ είναι ΑΝΘΛΙΚΟΣ; ..................................................................................................... 8
Τι ςυνιςτά ΚΑΚΟΡΟΙΘΣΘ ι ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΙΣΘ ΡΑΙΔΙΩΝ; ................................................ 8
Ροιοι είναι οι 4 ΤΥΡΟΙ τθσ ΚαΡα-Ρ; .................................................................................. 8
ΓΟΝΕΙΣ & ΡΑΙΔΙ ......................................................................................................................... 9
Τι ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ζχουν οι γονείσ; .......................................................................................... 9
Τι περιλαμβάνει θ ΓΟΝΙΚΘ ΜΕΙΜΝΑ και τι είναι θ ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ ΡΟΣΩΡΟΥ; ................. 9
Σε τι αποβλζπει θ ΓΟΝΙΚΘ ΜΕΙΜΝΑ; ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΟΝ ΤΟΥ ΡΑΙΔΙΟΥ! ......................... 10
Ροια είναι θ Ευκφνθ των Γονζων; ................................................................................... 10
ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ Θ ΧΘΣΘ ΒΙΑΣ ......................................................................................... 10
ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΚΑΚΘΣ ΑΣΚΘΣΘΣ ΓΟΝΙΚΘΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ............................................................... 11
Τι ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ζχουν οι ΓΟΝΕΙΣ όταν δεν τθροφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ;............................ 11
Τι ςυμβαίνει ςε περιπτϊςεισ Σφγκρουςθσ Συμφερόντων; ............................................. 11
Ροιεσ είναι οι ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΚΑΚΘΣ ΑΣΚΘΣΘΣ τθσ γονικισ μζριμνασ;................................. 11
Ρότε ανατίκεται θ ΓΟΝΙΚΘ ΜΕΙΜΝΑ ςε άλλο πρόςωπο; ............................................. 12
Τι ςυμβαίνει όταν οι ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΝ για ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΙΚΘ ΕΡΕΜΒΑΣΘ; .... 12
Αν μεταβλθκοφν οι ΣΥΝΘΘΚΕΣ πϊσ ΕΡΘΕΑΗΕΤΑΙ μια υπάρχουςα ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΑΡΟΦΑΣΘ
για τθ ΓΟΝΙΚΘ ΜΕΙΜΝΑ; ............................................................................................... 13
Ρότε Εκπίπτουν οι Γονείσ από τθ ΓΟΝΙΚΘ ΜΕΙΜΝΑ; .................................................... 13
Ρϊσ ΥΘΜΙΗΕΤΑΙ Θ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΑΙΔΙΟΥ ΡΟΣΩΙΝΑ ςτα ΡΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΘΙΑ; 13
ΔΙΑΗΕΥΓΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ & ΡΑΙΔΙ ............................................................................................. 14
Μπορεί μονό ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ να παίρνει ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ για το παιδί του; ...................... 14
Τι ιςχφει για τθν ΡΟΣΩΡΙΚΘ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ; .................................................................. 14

2

Τι ιςχφει για το ΣΧΟΛΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ όταν οι γονείσ του ΡΑΙΔΙΟΥ ΜΑΘΘΤΘ είναι
χωριςμζνοι; ..................................................................................................................... 15
Ο ΑΝΘΛΙΚΟΣ & Θ ΔΙΚΑΙΟΡΑΚΤΙΚΘ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΤΘΤΑ .......................................................... 16
Τι ΝΟΜΙΚΕΣ ΡΑΞΕΙΣ μπορεί να κάνει ο ΑΝΘΛΙΚΟΣ; ...................................................... 16
ΤΑ ΡΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΘΜΑΤΑ ΤΘΣ ΚαΡα-Ρ .................................................................................. 16
Ροια ΡΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΘΜΑΤΑ ςτοιχειοκετοφνται όταν ΚΑΚΟΡΟΙΕΙΤΑΙ-ΡΑΑΜΕΛΕΙΤΑΙ ζνα
ΡΑΙΔΙ; ............................................................................................................................... 16
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΚΛΘΜΑΤΑ ΚΑΚΟΡΟΙΘΣΘΣ-ΡΑΑΜΕΛΘΣΘΣ ................................................. 17
Σωματικζσ Βλάβεσ ........................................................................................................... 17
Εγκλιματα κατά τθσ Ρροςωπικισ Ελευκερίασ ............................................................... 19
Εγκλιματα κατά τθσ Γενετιςιασ Ελευκερίασ και Εγκλιματα Οικονομικισ
Εκμετάλλευςθσ τθσ Γενετιςιασ Ηωισ.............................................................................. 21
Εγκλιματα κατά τθσ Ηωισ ............................................................................................... 29
Εγκλιματα ςχετικά με τθν Οικογζνεια............................................................................ 29
ΡΑΙΔΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ .................................................................................................................... 30
Ροια εργαςιακι απαςχόλθςθ είναι νόμιμθ για ζνα παιδί και ποια όχι; ........................ 30
Ραραμζλθςθ αποτροπισ από επαιτεία ι αλθτεία ......................................................... 30
ΥΡΟΧΕΩΣΘ ΑΝΑΦΟΑΣ........................................................................................................ 31
Τι ΟΙΗΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΑ; ................................................................................................... 31
ΡΑΑΣΙΩΡΘΣΘ ΕΓΚΛΘΜΑΤΩΝ: Τι ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ υπάρχουν; ............................................... 31
Ροια είναι θ ΥΡΟΧΕΩΣΘ των ΑΝΑΚΙΤΙΚΩΝ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ; .......................................... 31
Ροια είναι θ ΥΡΟΧΕΩΣΘ των ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ςτο χϊρο τθσ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ;.............. 32
Ροια είναι θ ΥΡΟΧΕΩΣΘ των ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ; .............................................. 32
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΛΙΤΕΣ ΥΡΑΧΕΙ ΥΡΟΧΕΩΣΘ ΑΝΑΦΟΑΣ; ................................................... 32
ΑΣΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΟΘΤΟΥ ................................................................................... 33
Και με το ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΡΟΘΤΟ τι γίνεται; ............................................................. 33
Ρότε θ ΡΑΑΒΙΑΣΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ είναι ΝΟΜΙΜΘ;............................ 33
ΕΓΚΛΘΣΘ ΑΡΟ ΑΝΘΛΙΚΟ......................................................................................................... 35
Μπορεί ζνα ΡΑΙΔΙ να ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ τθν ΚΑΚΟΡΟΙΘΣΘ-ΡΑΑΜΕΛΘΣΘ του; .................... 35
ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΘΣ ΙΔΙΩΤΙΚΘΣ ΗΩΘΣ ΤΟΥ ΑΝΘΛΙΚΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ ΚαΡα .................................... 35
Ρϊσ ΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Θ ΙΔΙΩΤΙΚΘ ΗΩΘ του ανιλικου κφματοσ;...................................... 35
ΡΟΙΝΙΚΘ ΔΙΚΘ ......................................................................................................................... 36

3

Και μετά τθν ΑΝΑΦΟΑ τι ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ; ............................................................................. 36
Ξεκινάει θ ΡΟΙΝΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ...................................................................................... 36
ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΟΥ ΑΝΘΛΙΚΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ ΚαΡα ..................................................................... 36
Νομικι Βοικεια .............................................................................................................. 36
Γενικι Γραμματεία Νζασ Γενιάσ ...................................................................................... 37
Κοινωνικι Συμπαράςταςθ .............................................................................................. 37
Ευεργζτθμα τθσ πενίασ ................................................................................................... 38
Θεραπεία του κφματοσ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ι εκμετάλλευςθσ........................... 38
ΡΟΤΑΣΕΙΣ για βελτίωςθ του νομικοφ πλαιςίου .................................................................. 38
Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ .................................................................................................... 39

4

Αρκτικόλεξα
ΑΚ

Αςτικόσ Κϊδικασ

ΡΚ

Ροινικόσ Κϊδικασ

ΚΡΔ

Κϊδικασ Ροινικισ Δικονομίασ

ΚΡολΔ

Κϊδικασ Ρολιτικισ Δικονομίασ

ΔΣΔΡ

Διεκνισ Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ

ΕΣΔΑ

Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου

ΡΔ

Ρροεδρικό Διάταγμα

ΚαΡα-Ρ

Κακοποίθςθ-Ραραμζλθςθ Ραιδιϊν

Σ

Σφνταγμα

ΡΟΥ

Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ

ISPCAN

International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect
Διεκνισ Εταιρία για τθν Ρρόλθψθ τθσ Κακοποίθςθσ και
Ραραμζλθςθσ Ραιδιϊν

Συντομογραφίεσ
ά.

Άρκρο

Ν. ι ν.

Νόμοσ

εδ.

Εδάφιο

περ.

Ρερίπτωςθ

παρ.

Ραράγραφοσ

5

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΙΔΙΟΥ
Οι 4 Βαςικζσ Αρχζσ τθσ Σφμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ
Α. Το εγγενζσ δικαίωμα του παιδιοφ ςτθν αξιοπρζπεια!
«Θ αναγνϊριςθ τθσ αξιοπρζπειασ, που είναι ςφμφυτθ ςε όλα τα μζλθ τθσ ανκρϊπινθσ οικογζνειασ,
κακϊσ και των ίςων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τουσ αποτελεί το κεμζλιο τθσ ελευκερίασ,
τθσ δικαιοςφνθσ και τθσ ειρινθσ ςτον κόςμο».
Ρροοίμιο Οικουμενικισ Διακιρυξθσ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και Ρροοίμιο Διεκνοφσ
Σφμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ
Β. Θ αρχι τθσ μθ διάκριςθσ – Πλα τα παιδιά είναι ίςα!
«Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ υποχρεοφνται να ςζβονται τα δικαιϊματα, που αναφζρονται ςτθν
παροφςα Σφμβαςθ και να τα εγγυϊνται ςε κάκε παιδί που υπάγεται ςτθ δικαιοδοςία τουσ, χωρίσ
καμία διάκριςθ φυλισ, χρϊματοσ, φφλου, γλϊςςασ, κρθςκείασ, πολιτικϊν ι άλλων πεποικιςεων του
παιδιοφ ι των γονζων του ι των νόμιμων εκπροςϊπων του ι τθσ εκνικισ, εκνικιςτικισ ι κοινωνικισ
καταγωγισ τουσ, τθσ περιουςιακισ τουσ κατάςταςθσ, τθσ ανικανότθτάσ τουσ, τθσ γζννθςισ τουσ ι
οποιαςδιποτε άλλθσ κατάςταςθσ».
ΔΣΔΡ 2, § 1
Γ. Το ςυμφζρον του παιδιοφ λαμβάνεται πρωτίςτωσ υπόψθ!
«Σε όλεσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν ςτα παιδιά, είτε αυτζσ λαμβάνονται από δθμοςίουσ ι
ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ προςταςίασ είτε από τα δικαςτιρια, τισ διοικθτικζσ αρχζσ ι από
τα νομοκετικά όργανα, πρζπει να λαμβάνεται πρωτίςτωσ υπόψθ το ςυμφζρον του παιδιοφ».
ΔΣΔΡ 3, § 1
Δ. Το εγγενζσ δικαίωμα του παιδιοφ ςτθ ηωι και τθν ανάπτυξθ!
«Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ αναγνωρίηουν ότι κάκε παιδί ζχει εγγενζσ δικαίωμα ςτθ ηωι».
«Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ αναγνωρίηουν το δικαίωμα κάκε παιδιοφ για ζνα κατάλλθλο επίπεδο ηωισ
που να επιτρζπει τθ ςωματικι, πνευματικι, ψυχικι, θκικι και κοινωνικι ανάπτυξι του».
ΔΣΔΡ 6
Ε. Το δικαίωμα του παιδιοφ να εκφράηει τθ γνϊμθ του!
«Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ εγγυϊνται ςτο παιδί που ζχει ικανότθτα διάκριςθσ το δικαίωμα ελεφκερθσ
ζκφραςθσ τθσ γνϊμθσ του ςχετικά με οποιοδιποτε κζμα που το αφορά, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
απόψεισ του παιδιοφ ανάλογα με τθν θλικία του και το βακμό ωριμότθτάσ του».
ΔΣΔΡ 12, § 1
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ΧΘΣΙΜΘ ΟΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚαΡα-Ρ
Τι πρζπει να γνωρίηει ο ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ;
Ρϊσ ορίηεται θ ΒΙΑ;
Βία είναι «Η ςκόπιμθ χριςθ ςωματικισ δφναμθσ ι εξουςίασ, µε μορφι απειλισ ι πράξθσ, ενάντια ςτον εαυτό, ςε
κάποιο άλλο πρόςωπο ι ενάντια ςε μία ομάδα ι κοινότθτα, θ οποία είτε ζχει ωσ αποτζλεςμα είτε αυξάνει τισ
πικανότθτεσ να ζχει ωσ αποτζλεςμα τραυματιςμό, κάνατο, ψυχολογικι βλάβθ, κακυςτζρθςθ ςτθν ανάπτυξθ ι
αποςτζρθςθ» (Krug et al., 2002:4).

Ροια άτομα περιλαμβάνει θ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ;
«Για τον παρόντα νόμο κεωρείται: 2. α. Οικογζνεια ι κοινότθτα που αποτελείται από ςυηφγουσ ι γονείσ και
ςυγγενείσ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ και τα εξ υιοκεςίασ τζκνα τουσ.
β. Στθν οικογζνεια περιλαμβάνονται, εφόςον ςυνοικοφν, ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ μζχρι τετάρτου
βακμοφ και πρόςωπα των οποίων επίτροποσ, δικαςτικόσ παραςτάτθσ ι ανάδοχοσ γονζασ ζχει οριςκεί μζλοσ τθσ
οικογζνειασ, κακϊσ και κάκε ανιλικο πρόςωπο που ςυνοικεί ςτθν οικογζνεια.
γ. Οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου εφαρμόηονται και ςτθ μόνιμθ ςφντροφο του άνδρα ι ςτον μόνιμο
ςφντροφο τθσ γυναίκασ και ςτα τζκνα, κοινά ι ενόσ εξ αυτϊν, εφόςον τα πρόςωπα αυτά ςυνοικοφν, ωσ και
ςτουσ τζωσ ςυηφγουσ».
Ν. 3500/2006, ά. 1, § 2
«Οικείοι είναι οι ςυγγενείσ εξ αίματοσ και εξ αγχιςτείασ ςε ευκεία γραμμι, οι κετοί γονείσ και τα κετά τζκνα, οι
ςφηυγοι, οι μνθςτευμζνοι, οι αδελφοί και οι ςφηυγοι, κακϊσ και οι ςφηυγοι και οι μνθςτιρεσ των αδελφϊν,
κακϊσ και οι επίτροποι ι επιμελθτζσ του υπαιτίου και όςοι βρίςκονται υπό τθν επιτροπεία ι τθν επιμζλεια του
υπαιτίου».
ΡΚ, ά. 13, περ. β

Στθν οικογζνεια, με βάςθ το νόμο 3500/2006 που αφορά τθν ενδοοικογενειακι βία,
περιλαμβάνονται οι ςφηυγοι, γονείσ, ςυγγενείσ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ εξ αίματοσ ι εξ
αγχιςτείασ και τα κετά παιδιά τουσ (είτε ςυγκατοικοφν είτε όχι).
Επίςθσ, ςτθν οικογζνεια περιλαμβάνονται εφόςον ςυγκατοικοφν ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ
αγχιςτείασ μζχρι τζταρτου βακμοφ (π.χ. κείοι-ανίψια, ξαδζρφια), πρόςωπα για τα οποία ζχει οριςκεί
επίτροποσ, δικαςτικόσ ςυμπαραςτάτθσ ι ανάδοχοσ γονζασ από το δικαςτιριο ζνα μζλοσ τθσ
οικογζνειασ (π.χ. το παιδί που βρίςκεται υπό επιτροπεία κεωρείται μζλοσ τθσ «οικογζνειασ» του
επιτρόπου του), κακϊσ και κάκε ανιλικο πρόςωπο που μζνει με τθν οικογζνεια.
Ακόμθ, θ εφαρμογι των διατάξεων για τθν ενδοοικογενειακι βία αφορά και ςτουσ μόνιμουσ
ςυντρόφουσ των γονζων, εφόςον ςυγκατοικοφν, αλλά και τουσ τζωσ ςυηφγουσ (είτε ςυγκατοικοφν
είτε όχι).
Αναφορικά με τθν ενδοοικογενειακι ςωματικι βλάβθ (α. 6, ν. 3500/2006) και τθν ενδοοικογενειακι
προςβολι τθσ γενετιςιασ αξιοπρζπειασ (ά. 9, ν. 3500/2006), ο νόμοσ περιλαμβάνει ςτον οριςμό τθσ
οικογζνειασ και κάκε πρόςωπο που εργάηεται ςε φορζα παροχισ κοινωνικισ μζριμνασ και που
παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςε παιδιά (π.χ. φροντιςτισ παιδιοφ ςε ςτζγθ παιδικισ προςταςίασ).
Τι είναι ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΒΙΑ;
«Για τον παρόντα νόμο κεωρείται: 1. Ενδοοικογενειακι βία, θ τζλεςθ αξιόποινθσ πράξθσ, ςε βάροσ μζλουσ τθσ
οικογζνειασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 6, 7, 8 και 9 του παρόντοσ και τα άρκρα 299 και 311 του Ροινικοφ Κϊδικα».
Ν. 3500/2006, ά. 1, § 1

Ενδοοικογενειακι βία ορίηεται κάκε ζγκλθμα ςωματικισ βλάβθσ, παράνομθσ βίασ και απειλισ,
βιαςμοφ και κατάχρθςθσ ςε αςζλγεια, προςβολισ τθσ γενετιςιασ αξιοπρζπειασ, ανκρωποκτονίασ και
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κανατθφόρασ ςωματικισ βλάβθσ το οποίο διαπράττεται ςτο πλαίςιο τθσ οικογζνειασ όπωσ αυτι
περιγράφεται από το νόμο 3500/2006.
Ροιοσ είναι ΘΥΜΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘΣ ΒΙΑΣ;
«Για τον παρόντα νόμο κεωρείται: 3. Θφμα Ενδοοικογενειακισ Βίασ κάκε πρόςωπο τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου ςε βάροσ του οποίου τελείται αξιόποινθ πράξθ κατά τα άρκρα 6, 7, 8 και 9 του παρόντοσ. Θφμα
είναι και το μζλοσ ςτθν οικογζνεια του οποίου τελζςκθκε αξιόποινθ πράξθ, κατά τα άρκρα 299 και 311 του
Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και ο ανιλικοσ κατά τθν παράγραφο 2, ενϊπιον του οποίου τελείται μία από τισ
αξιόποινεσ πράξεισ τθσ παροφςασ».
Ν. 3500/2006, ά. 1 § 3

Θφμα ενδοοικογενειακισ βίασ είναι κάκε μζλοσ τθσ οικογζνειασ ςε βάροσ του οποίου αςκοφνται τα
προαναφερόμενα εγκλιματα. Συγκεκριμζνα, βάςει του νόμου 3500/2006, εκτόσ από το παιδί εξ
αίματοσ κφμα ενδοοικογενειακισ βίασ μπορεί να είναι και το κετό παιδί (είτε μζνει μαηί με το
δράςτθ είτε όχι), αλλά και το ανίψι, τα παιδιά ςυντρόφων από προθγοφμενθ ςχζςθ ι τα παιδιά που
βρίςκονται ςε αναδοχι ι επιτροπεία, εφόςον διαμζνουν μαηί. Θφμα ενδοοικογενειακισ βίασ είναι
και ο ανιλικοσ, ο οποίοσ είναι μάρτυρασ περιςτατικοφ ενδοοικογενειακισ βίασ, ακόμθ κι αν αυτι δεν
ςτρζφεται εναντίον του. Επιπλζον, κφμα ενδοοικογενειακισ βίασ κεωρείται και ο ανιλικοσ ςτθν
οικογζνεια του οποίου κάποιο μζλοσ δολοφονικθκε ωσ αποτζλεςμα ενδοοικογενειακισ βίασ.
Ροιοσ είναι ΑΝΘΛΙΚΟΣ;
«Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, κεωρείται παιδί κάκε ανκρϊπινο ον μικρότερο των δεκαοκτϊ
ετϊν, εκτόσ εάν θ ενθλικίωςθ επζρχεται νωρίτερα, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα για το παιδί νομοκεςία».
ΔΣΔΡ (κυρωτικόσ νόμοσ 2101/1992) ά. 1
«Πποιοσ ζχει ςυμπλθρϊςει το δζκατο όγδοο ζτοσ τθσ θλικίασ του (ενιλικοσ) είναι ικανόσ για κάκε
δικαιοπραξία».
ΑΚ, ά. 127

Στο ελλθνικό δίκαιο δεν υπάρχει ςαφισ προςδιοριςμόσ τθσ ανθλικότθτασ, ςυνεπϊσ ιςχφει το άρκρο
τθσ Σφμβαςθσ. Ωςτόςο, από το ά. 127 του Αςτικοφ Κϊδικα ςυνάγεται ότι ανιλικοσ είναι όποιοσ δεν
ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του.
Τι ςυνιςτά ΚΑΚΟΡΟΙΘΣΘ ι ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΙΣΘ ΡΑΙΔΙΩΝ;
Θ κακοποίθςθ ι κακομεταχείριςθ των παιδιϊν περιλαμβάνει «όλεσ τισ μορφζσ ςωματικισ ι
ςυναιςκθματικισ κακισ μεταχείριςθσ, ςεξουαλικισ παραβίαςθσ, παραμζλθςθσ ι παραμελθμζνθσ
φροντίδασ ι εκμετάλλευςθσ για εμπορικοφσ ι άλλουσ ςκοποφσ, θ οποία καταλιγει ςε ςυγκεκριμζνθ ι
εν δυνάμει βλάβθ που αφορά τθ ηωι, τθν ανάπτυξθ και τθν αξιοπρζπεια του παιδιοφ, ςτο πλαίςιο
μιασ ςχζςθσ ευκφνθσ, εμπιςτοςφνθσ και δφναμθσ» (W.H.O.,1999: 15).
Ροιοι είναι οι 4 ΤΥΡΟΙ τθσ ΚαΡα-Ρ;
Σωματικι Κακοποίθςθ
Θ ςωματικι κακοποίθςθ ενόσ παιδιοφ ορίηεται ωσ «θ χριςθ ςωματικισ βίασ ςε βάροσ ενόσ παιδιοφ,
θ οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα - ι ζχει υψθλι πικανότθτα να ζχει ωσ αποτζλεςμα- τθ βλάβθ ςτθν υγεία
του παιδιοφ (π.χ. τραυματιςμό, κάκωςθ) τθν επιβίωςθ, τθν ανάπτυξθ ι τθν αξιοπρζπειά του. Η
ςωματικι βία περιλαμβάνει πρακτικζσ όπωσ τα χτυπιματα, τισ κλωτςιζσ, το ταρακοφνθμα, το
δάγκωμα, το ςτραγγαλιςμό, το κάψιμο, τθ δθλθτθρίαςθ (χοριγθςθ φαρμάκων ι τοξικισ ουςίασ–
«χθμικι κακοποίθςθ») και τθν πρόκλθςθ αςφυξίασ. Πολλζσ φορζσ θ ςωματικι βία που λαμβάνει
χϊρα ςτο ςπίτι αςκείται ςε βάροσ των παιδιϊν ωσ τιμωρία ι επιβολι υπερβολικά αυςτθρισ
πεικαρχίασ».
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Παραμζλθςθ
Θ παραμζλθςθ περιλαμβάνει «τόςο μεμονωμζνα περιςτατικά, όςο και ζνα πρότυπο διαρκοφσ
αποτυχίασ του γονζα ι άλλου μζλουσ τθσ οικογζνειασ να φροντίςει –τουλάχιςτον ςτισ περιπτϊςεισ
που ο γονζασ είναι ςε κζςθ να το κάνει- ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ παρακάτω τομείσ ανάπτυξθσ
και ευθμερίασ του παιδιοφ: υγεία, εκπαίδευςθ, ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ, διατροφι, ςτζγθ και
αςφαλείσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ. Οι γονείσ των παραμελθμζνων παιδιϊν δεν είναι απαραίτθτα
φτωχοί, αντίκετα, μπορεί να είναι οικονομικά ευκατάςτατοι. Η παραμζλθςθ δεν πρζπει να ςυγχζεται
με τθν ζνδεια πόρων τθσ οικογζνειασ, αντικζτωσ αναπαριςτά ωσ επί το πλείςτον μια ςυμπεριφορά
αποςτζρθςθσ υφιςτάμενων πόρων και δυνατοτιτων από τουσ γονείσ/φροντιςτζσ προσ το παιδί».
Ψυχολογικι Κακοποίθςθ
Θ ςυναιςκθματικι-ψυχολογικι κακοποίθςθ περιλαμβάνει «τόςο μεμονωμζνα περιςτατικά όςο και
ζνα πρότυπο διαρκοφσ αποτυχίασ του γονζα ι φροντιςτι να παράςχει ςτο παιδί ζνα περιβάλλον
αναπτυξιακά κατάλλθλο και υποςτθρικτικό, εφαρμόηοντασ πρακτικζσ που ζχουν δυςμενείσ
επιπτϊςεισ ςτθ ςυναιςκθματικι υγεία και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ του παιδιοφ. Τζτοιεσ πρακτικζσ
είναι: ο περιοριςμόσ των κινιςεων του παιδιοφ, θ ταπείνωςι του, θ χριςθ κατθγοριϊν, απειλϊν και
εκφοβιςμϊν, θ διάκριςθ εισ βάροσ του ι θ γελοιοποίθςι του και άλλεσ μθ ςωματικζσ μορφζσ
απόρριψθσ ι εχκρικισ αντιμετϊπιςθσ».
Σεξουαλικι Κακοποίθςθ
Ωσ ςεξουαλικι κακοποίθςθ ορίηεται «θ ςυμμετοχι (εμπλοκι) ενόσ παιδιοφ ςε ςεξουαλικι
δραςτθριότθτα τθν οποία δεν κατανοεί πλιρωσ και για τθν οποία δεν είναι ςε κζςθ να ςυναινζςει ι
για τθν οποία δεν είναι αναπτυξιακά ϊριμο ι παραβιάηει τουσ νόμουσ. Τα παιδιά μπορεί να
υποςτοφν ςεξουαλικι κακοποίθςθ τόςο από ενιλικα άτομα όςο και από άλλα παιδιά τα οποία, λόγω
τθσ θλικίασ τουσ ι του αναπτυξιακοφ τουσ ςταδίου, βρίςκονται ςε κζςθ ευκφνθσ, εμπιςτοςφνθσ ι
δφναμθσ ςε ςχζςθ με το κφμα».
(W.H.O. & ISPCAN, 2006: 10)

ΓΟΝΕΙΣ & ΡΑΙΔΙ
Τι ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ζχουν οι γονείσ;
Τι περιλαμβάνει θ ΓΟΝΙΚΘ ΜΕΙΜΝΑ και τι είναι θ ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ ΡΟΣΩΡΟΥ;
«Θ μζριμνα για το ανιλικο τζκνο είναι κακικον και δικαίωμα των γονζων (γονικι μζριμνα), οι οποίοι τθν
αςκοφν από κοινοφ. Θ γονικι μζριμνα περιλαμβάνει τθν επιμζλεια του προςϊπου, τθ διοίκθςθ τθσ περιουςίασ
και τθν εκπροςϊπθςθ του τζκνου ςε κάκε υπόκεςθ ι δικαιοπραξία ι δίκθ, που αφοροφν το πρόςωπο ι τθν
περιουςία του.
Σε περίπτωςθ όπου θ γονικι μζριμνα παφει λόγω κανάτου, κιρυξθσ ςε αφάνεια ι ζκπτωςθσ του ενόσ γονζα, θ
γονικι μζριμνα ανικει αποκλειςτικά ςτον άλλο.
Αν ο ζνασ από τουσ γονείσ αδυνατεί να αςκιςει τθ γονικι μζριμνα για πραγματικοφσ λόγουσ ι γιατί είναι
ανίκανοσ ι περιοριςμζνα ικανόσ για δικαιοπραξία, τθν αςκεί μόνοσ ο άλλοσ γονζασ. Θ επιμζλεια όμωσ του
προςϊπου του τζκνου αςκείται και από τον ανιλικο γονζα».
ΑΚ, ά. 1510
«Θ Επιμζλεια του Ρροςϊπου του τζκνου περιλαμβάνει ιδίωσ τθν ανατροφι, τθν επίβλεψθ, τθ μόρφωςθ και τθν
εκπαίδευςι του, κακϊσ και τον προςδιοριςμό του τόπου τθσ διαμονισ του.
Κατά τθν ανατροφι του τζκνου οι γονείσ το ενιςχφουν, χωρίσ διάκριςθ φφλου, να αναπτφςςει υπεφκυνα και με
κοινωνικι ςυνείδθςθ τθν προςωπικότθτά του. Θ λιψθ ςωφρονιςτικϊν μζτρων επιτρζπεται μόνον εφόςον αυτά
είναι παιδαγωγικϊσ αναγκαία και δεν κίγουν τθν αξιοπρζπεια του τζκνου.
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Κατά τθ μόρφωςθ και τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ του τζκνου οι γονείσ λαμβάνουν υπόψθ τισ ικανότθτεσ και
τισ προςωπικζσ του κλίςεισ. Γι’ αυτό το ςκοπό οφείλουν να ςυνεργάηονται με το ςχολείο και, αν υπάρχει
ανάγκθ, να ηθτοφν τθ ςυνδρομι αρμόδιων κρατικϊν υπθρεςιϊν ι δθμόςιων οργανιςμϊν».
ΑΚ, ά. 1518

Θ ζννοια τθσ γονικισ μζριμνασ είναι ευρφτερθ από τθν ζννοια τθσ επιμζλειασ, δθλαδι μπορεί ζνασ
γονζασ που ζχει τθ γονικι μζριμνα να μθν ζχει και τθν επιμζλεια του παιδιοφ, αλλά ςε κάκε
περίπτωςθ όποιοσ ζχει τθν επιμζλεια ζχει ςίγουρα και τθ γονικι μζριμνα. H γονικι μζριμνα αφορά
ςτα ςοβαρά ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν επιμζλεια του παιδιοφ, τθ διαχείριςθ τθσ περιουςίασ
του και τθν εκπροςϊπθςι του. Για παράδειγμα, αν τίκεται κζμα υποβολισ ςε κάποια κεραπεία
ζχουν λόγο και οι δφο γονείσ ςτο πλαίςιο άςκθςθσ τθσ γενικότερθσ γονικισ μζριμνασ.
Θ επιμζλεια περιλαμβάνει όλα τα κακθμερινά ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν ανατροφι, τθν
εκπαίδευςθ και τον τόπο διαμονισ. Για παράδειγμα, θ απόφαςθ αν το παιδί κα παρακολουκιςει
μακιματα ξζνων γλωςςϊν ι κα ακλθκεί λαμβάνεται από το γονζα που ζχει τθν επιμζλεια. Επιπλζον,
ο νόμοσ ορίηει ότι θ επιμζλεια του παιδιοφ αςκείται και ςτισ περιπτϊςεισ που ο γονζασ είναι
ανιλικοσ.
Σε τι αποβλζπει θ ΓΟΝΙΚΘ ΜΕΙΜΝΑ; ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΟΝ ΤΟΥ ΡΑΙΔΙΟΥ!
«Κάκε απόφαςθ των γονζων ςχετικά με τθν άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ πρζπει να αποβλζπει ςτο ςυμφζρον
του τζκνου.
Στο ςυμφζρον του τζκνου πρζπει να αποβλζπει και θ απόφαςθ του δικαςτθρίου, όταν, κατά τισ διατάξεισ του
νόμου, το δικαςτιριο αποφαςίηει ςχετικά με τθν ανάκεςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ι με τον τρόπο τθσ άςκθςισ
τθσ. Θ απόφαςθ του δικαςτθρίου πρζπει επίςθσ να ςζβεται τθν ιςότθτα μεταξφ των γονζων και να μθν κάνει
διακρίςεισ εξαιτίασ του φφλου, τθσ φυλισ, τθσ γλϊςςασ, τθσ κρθςκείασ, των πολιτικϊν ι όποιων άλλων
πεποικιςεων, τθσ ικαγζνειασ, τθσ εκνικισ ι κοινωνικισ προζλευςθσ ι τθσ περιουςίασ.
Ανάλογα με τθν ωριμότθτα του τζκνου πρζπει να ηθτείται και να ςυνεκτιμάται θ γνϊμθ του πριν από κάκε
απόφαςθ ςχετικι με τθ γονικι μζριμνα, εφόςον θ απόφαςθ αφορά τα ςυμφζροντά του».
ΑΚ, ά. 1511

Οι γονείσ οφείλουν να ζχουν βαςικι τουσ προτεραιότθτα το ςυμφζρον του παιδιοφ. Είναι
απαραίτθτο το παιδί να εκφράηεται ελεφκερα και να ακοφγεται θ γνϊμθ του. Θ διάταξθ αυτι
ακολουκεί τισ επιταγζσ τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ, τθσ οποίασ τρεισ
βαςικζσ αρχζσ είναι: α) το ςυμφζρον του παιδιοφ ωσ γνϊμονασ για όλεσ τισ υποκζςεισ που το
αφοροφν, β) θ μθ διάκριςθ, και γ) το δικαίωμα του παιδιοφ να μπορεί να εκφράηει τισ απόψεισ του
για τα κζματα που το αφοροφν. Αυτζσ οι τρεισ βαςικζσ αρχζσ πρζπει να λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ
από τουσ γονείσ, το ςχολείο, τουσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ προςταςίασ
κακϊσ ακόμα και από τα δικαςτιρια, τισ διοικθτικζσ αρχζσ και τα νομοκετικά όργανα.
Ροια είναι θ Ευκφνθ των Γονζων;
«Οι γονείσ κατά τθν άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ζχουν υποχρζωςθ να δείχνουν τθν επιμζλεια που δείχνουν
και ςτισ δικζσ τουσ υποκζςεισ. Αν ηθμία που προκλικθκε οφείλεται ςε παράβαςθ υποχρζωςθσ και των δφο
γονζων, οι γονείσ ευκφνονται εισ ολόκλθρον».
ΑΚ, ά. 1531

Οι γονείσ φζρουν τθν ίδια ευκφνθ ςτισ περιπτϊςεισ που λόγω πλθμμελοφσ εποπτείασ ςυμβεί κάτι
ςτο παιδί τουσ (ακόμθ και ςοβαρό ατφχθμα) ι αν αντίςτοιχα ςυμβεί κάτι ςε κάποιο άλλο άτομο και
ευκφνεται το παιδί τουσ γι’ αυτό.
ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ Θ ΧΘΣΘ ΒΙΑΣ
«Θ άςκθςθ βίασ κάκε μορφισ μεταξφ των μελϊν τθσ οικογζνειασ απαγορεφεται».
Ν. 3500/2006, ά. 2
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«Επί αςκιςεωσ ςωματικισ βίασ ςε βάροσ ανθλίκου, ωσ μζςου ςωφρονιςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ ανατροφισ του,
εφαρμόηεται το άρκρο 1532 του Αςτικοφ Κϊδικα».
Ν. 3500/2006, ά. 4

Θ χριςθ βίασ μεταξφ των μελϊν τθσ οικογζνειασ απαγορεφεται ρθτά από το νόμο. Για κάκε
περίπτωςθ, ωςτόςο, που αςκείται βία ςε βάροσ των παιδιϊν με το πρόςχθμα του ςωφρονιςμοφ, ο
νομοκζτθσ φροντίηει να καταςτιςει ςαφζσ ότι πρόκειται για κακι άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ και
κατά ςυνζπεια εφαρμόηονται και οι αντίςτοιχεσ διατάξεισ. Συγκεκριμζνα, κάκε μορφι τιμωρίασ που
απειλεί τθ ςωματικι ακεραιότθτα και τθν ψυχικι υγεία του παιδιοφ προκαλϊντασ του πόνο,
δυςφορία ι ακόμθ και ταπείνωςθ με ςκοπό τθν πεικαρχία ι τθ ςυμμόρφωςι του όχι μόνο
αποδοκιμάηεται αλλά απαγορεφεται από το ελλθνικό δίκαιο. Ωςτόςο, αυτό δεν ςθμαίνει ότι ςε κάκε
τζτοια περίπτωςθ κα χάνει ο γονζασ τθν επιμζλεια του παιδιοφ ι κα διϊκεται ποινικά, κακϊσ κάτι
τζτοιο ςυχνά δεν είναι προσ το ςυμφζρον του παιδιοφ (βλ. και Γενικό Σχόλιο 8 τθσ Επιτροπισ των
Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ).
Θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ ςκοπό ζχει να τονίςει τθν απαξία τθσ ςωματικισ τιμωρίασ των παιδιϊν ωσ
μεκόδου ςωφρονιςμοφ και ζρχεται ςε πλιρθ αντιςτοιχία με τισ ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ επιταγζσ
που υποχρεϊνουν και τθ χϊρα μασ να εναρμονιςτεί μαηί τουσ.

ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΚΑΚΘΣ ΑΣΚΘΣΘΣ ΓΟΝΙΚΘΣ ΜΕΙΜΝΑΣ
Τι ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ζχουν οι ΓΟΝΕΙΣ όταν δεν τθροφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ;
Τι ςυμβαίνει ςε περιπτϊςεισ Σφγκρουςθσ Συμφερόντων;
«Αν τα ςυμφζροντα του τζκνου ςυγκροφονται με τα ςυμφζροντα του πατζρα του ι τθσ μθτζρασ του, που
αςκοφν τθ γονικι μζριμνα, κακϊσ και των ςυηφγων ι των ςυγγενϊν τουσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ ςε ευκεία
γραμμι, διορίηεται ειδικόσ επίτροποσ».
ΑΚ, ά. 1517

Σε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ προκφπτουν ηθτιματα ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων ςε νομικό επίπεδο
μεταξφ του ανιλικου παιδιοφ και των νόμιμων αντιπροςϊπων του (γονείσ, κθδεμόνεσ) διορίηεται
ειδικόσ επίτροποσ ο οποίοσ ζχει αποκλειςτικι υποχρζωςθ να υπεραςπιςτεί τα ςυμφζροντα του
ανιλικου παιδιοφ, όπωσ για παράδειγμα να αςκιςει τθν απαραίτθτθ αγωγι για λογαριαςμό του και
να το εκπροςωπιςει ςτο δικαςτιριο.
Ροιεσ είναι οι ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΚΑΚΘΣ ΑΣΚΘΣΘΣ τθσ γονικισ μζριμνασ;
«1. Αν ο πατζρασ ι θ μθτζρα παραβαίνουν τα κακικοντα που τουσ επιβάλλει το λειτοφργθμά τουσ για τθν
επιμζλεια του προςϊπου του τζκνου ι τθ διοίκθςθ τθσ περιουςίασ του ι αν αςκοφν το λειτοφργθμα αυτό
καταχρθςτικά ι δεν είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ς’ αυτό, το δικαςτιριο μπορεί, εφόςον το ηθτιςουν ο
άλλοσ γονζασ, οι πλθςιζςτεροι ςυγγενείσ του τζκνου, ο ειςαγγελζασ ι και αυτεπαγγζλτωσ, μπορεί να διατάξει
οποιοδιποτε πρόςφορο μζτρο.
2. Το δικαςτιριο μπορεί ιδίωσ να αφαιρζςει από τον ζνα γονζα τθν άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ολικά ι μερικά
και να τθν ανακζςει αποκλειςτικά ςτον άλλο ι, αν ςυντρζχουν και ςτο πρόςωπο αυτοφ οι προχποκζςεισ τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου, να ανακζςει τθν επιμζλεια του τζκνου ι, ακόμθ, και τθν επιμζλεια του ολικά ι
μερικά ςε τρίτον ι και να διορίςει επίτροπο».
ΑΚ, ά. 1532 § 1, § 2

Στισ περιπτϊςεισ που οι γονείσ δεν αςκοφν ςωςτά τα γονικά τουσ κακικοντα, είτε επειδι δεν είναι
ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ςε αυτά είτε επειδι τα αςκοφν με αυκαίρετο ι καταχρθςτικό τρόπο, το
δικαςτιριο μπορεί να εφαρμόςει (φςτερα από αίτθςθ του άλλου γονζα, κοντινοφ ςυγγενι ι του
ειςαγγελζα) κάκε κατάλλθλο μζτρο που κα αποβλζπει ςτο ςυμφζρον και ςτθν αςφάλεια του
παιδιοφ.
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Ενδεικτικά τζτοια μζτρα είναι: α) θ αφαίρεςθ από τον ζνα γονζα τθσ γονικισ μζριμνασ ολικά ι
μερικά και θ ανάκεςι τθσ ςτον άλλο, β) ςτθν περίπτωςθ που και οι δφο γονείσ είναι υπαίτιοι, γίνεται
ανάκεςθ τθσ επιμζλειασ ολικά ι μερικά ςε τρίτο πρόςωπο, και γ) ο διοριςμόσ επίτροπου. [Επίτροποσ
(όχι ειδικόσ) είναι το φυςικό πρόςωπο που ζχει τθν επιμζλεια του προςϊπου και τθ διαχείριςθ τθσ
περιουςίασ ανθλίκου, υποκακιςτϊντασ τθν ελλείπουςα ι μθ αςκοφμενθ γονικι μζριμνα (ΑΚ 1589
επ.)].
Ο γονζασ που κατθγορείται για κακι άςκθςθ γονικισ μζριμνασ μπορεί να ζχει κακοποιιςει αλλά
και παραμελιςει το παιδί του. Στθν περίπτωςθ που θ κυματοποίθςθ του ανθλίκου ζγινε από
«τρίτο» άτομο (όχι από τουσ γονείσ) ι ιταν ατφχθμα, αποτελεί ηιτθμα διερεφνθςθσ και απόδειξθσ αν
αυτό ςχετίηεται και είναι αποτζλεςμα κακισ άςκθςθσ τθσ επιμζλειασ του παιδιοφ από τουσ γονείσ
του.
Ρεριπτϊςεισ που μπορεί οι γονείσ να ζχουν ςυντελζςει ζμμεςα ςτθ κυματοποίθςθ των παιδιϊν τουσ
είναι οι εξισ: α) μθ επίβλεψθ/εποπτεία του παιδιοφ, με αποτζλεςμα τθν ζκκεςι του ςε κινδφνουσ
που το απειλοφν, όπωσ για παράδειγμα ςυναναςτροφι με ακατάλλθλα πρόςωπα, ι ζκκεςθ του
παιδιοφ ςε επικίνδυνα αντικείμενα (π.χ. όπλα), β) καλλιζργεια ι ανεκτικότθτα επιβλαβϊν ςυνθκειϊν
του παιδιοφ, γ) εγκατάλειψθ, δ) παραβατικι ςυμπεριφορά τουλάχιςτον του ενόσ γονζα.
Τι ςυμβαίνει όταν οι ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΝ για ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΙΚΘ ΕΡΕΜΒΑΣΘ;
«Σε περίπτωςθ όπου υπάρχει κατεπείγουςα ανάγκθ ιατρικισ επζμβαςθσ, για να αποτραπεί κίνδυνοσ ηωισ ι
υγείασ του τζκνου, ο ειςαγγελζασ πρωτοδικϊν μπορεί, αν αρνοφνται οι γονείσ, να δϊςει αυτόσ αμζςωσ τθν
απαιτοφμενθ άδεια, φςτερα από αίτθςθ του αρμόδιου για τθ κεραπεία γιατροφ ι του διευκυντι τθσ κλινικισ
όπου νοςθλεφεται το τζκνο ι οποιουδιποτε άλλου αρμόδιου υγειονομικοφ οργάνου».
ΑΚ, ά. 1534

Πταν ζνα παιδί ζχει άμεςθ ανάγκθ από ιατρικι περίκαλψθ και οι γονείσ –για οποιοδιποτε λόγο–
δεν ςυμμορφϊνονται με τισ ιατρικζσ οδθγίεσ, τότε ο κεράπων ιατρόσ, ο διευκυντισ τθσ κλινικισ ι
οποιοςδιποτε άλλοσ αρμόδιοσ μποροφν να ηθτιςουν τθν παρζμβαςθ του ειςαγγελζα.
Ρότε ανατίκεται θ ΓΟΝΙΚΘ ΜΕΙΜΝΑ ςε άλλο πρόςωπο;
«Θ αφαίρεςθ του ςυνόλου τθσ επιμζλειασ του προςϊπου του τζκνου και από τουσ δφο γονείσ και θ ανάκεςι τθσ
ςε τρίτο διατάςςονται από το δικαςτιριο μόνο όταν άλλα μζτρα ζμειναν χωρίσ αποτζλεςμα ι κρίνεται ότι δεν
επαρκοφν για να αποτρζψουν κίνδυνο τθσ ςωματικισ, πνευματικισ ι ψυχικισ υγείασ του τζκνου.
Το δικαςτιριο ορίηει τθν ζκταςθ τθσ γονικισ μζριμνασ που παραχωρεί ςτον τρίτο και τουσ όρουσ τθσ άςκθςισ
τθσ.
Το δικαςτιριο αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ πραγματικισ φροντίδασ ι τθσ επιμζλειασ ςτον τρίτο κατά τθ
δεφτερθ παράγραφο του προθγοφμενου άρκρου ι τθν πρϊτθ παράγραφο του παρόντοσ, φςτερα από ζλεγχο
του ικουσ, των βιοτικϊν ςυνκθκϊν και γενικά τθσ καταλλθλότθτάσ του, ςτθριηόμενο υποχρεωτικά ςε βεβαίωςθ
αρμόδιασ υπθρεςίασ. Θ ανάκεςθ γίνεται ςε κατάλλθλθ οικογζνεια, κατά προτίμθςθ ςυγγενικι (ανάδοχθ
οικογζνεια) και, αν αυτό δεν είναι δυνατό, ςε κατάλλθλο ίδρυμα».
ΑΚ, ά. 1533

Θ ανάκεςθ τθσ επιμζλειασ του παιδιοφ ςε τρίτο πρόςωπο γίνεται με απόφαςθ του δικαςτθρίου
μόνο όταν τυχόν προθγοφμενα μζτρα δεν είχαν αποτζλεςμα ι όταν κινδυνεφει θ ςωματικι,
πνευματικι ι ψυχικι υγεία του ίδιου του παιδιοφ. Ρριν από τθν ανάκεςθ τθσ επιμζλειασ ςε τρίτο
πρόςωπο προθγείται πάντα ζλεγχοσ από κοινωνικι υπθρεςία, ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι οι ςυνκικεσ
διαβίωςθσ, το περιβάλλον αλλά και το ικοσ του ςυγκεκριμζνου προςϊπου είναι κατάλλθλα για το
παιδί. Το δικαςτιριο μπορεί να ανακζςει τθν επιμζλεια (ςυνεπϊσ και τθ γονικι μζριμνα, ςυνολικά ι
εν μζρει) ςε ανάδοχθ οικογζνεια, κατά προτίμθςθ ςυγγενικι, αλλά και μθ ςυγγενικι (τθν οποία
ςυνικωσ προτείνει το άτομο που ειςθγείται και τθ λιψθ του μζτρου), ςε οικογζνεια με ι χωρίσ
παιδιά ι και μονογονεϊκι, ακόμα και ςε μεμονωμζνο άτομο (βλ. και άρκρα 1 και 2, § 3, ΡΔ 86/2009,
«Οργάνωςθ και Λειτουργία του Θεςμοφ τθσ Αναδοχισ Ανθλίκων»). Αν τα προθγοφμενα δεν είναι
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εφικτά, θ ανάκεςθ τθσ επιμζλειασ γίνεται ςε κατάλλθλο ίδρυμα. Σε κάκε περίπτωςθ προθγείται
αξιολόγθςθ καταλλθλότθτασ.
Αν μεταβλθκοφν οι ΣΥΝΘΘΚΕΣ πϊσ ΕΡΘΕΑΗΕΤΑΙ μια υπάρχουςα ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΑΡΟΦΑΣΘ για τθ
ΓΟΝΙΚΘ ΜΕΙΜΝΑ;
«Αν από τότε που εκδόκθκε δικαςτικι απόφαςθ ςχετικι με τθ γονικι μζριμνα μεταβλικθκαν οι ςυνκικεσ, το
δικαςτιριο οφείλει, φςτερα από αίτθςθ ενόσ ι και των δφο γονζων, των πλθςιζςτερων ςυγγενϊν του τζκνου ι
του ειςαγγελζα, να προςαρμόςει τθν απόφαςι του ςτισ νζεσ ςυνκικεσ ανακαλϊντασ ι μεταρρυκμίηοντάσ τθ,
ςφμφωνα με το ςυμφζρον του τζκνου, και ιδίωσ να αποδϊςει ςτουσ γονείσ τθν άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ
που τουσ είχε αφαιρεκεί”.
ΑΚ, ά. 1536

Μια δικαςτικι απόφαςθ ςχετικά με τθ γονικι μζριμνα μπορεί να τροποποιθκεί ι ακόμθ και να
ανακλθκεί μετά τθν ζκδοςι τθσ, αν προκφψουν ςτοιχεία τα οποία αποδεικνφουν ότι μεταβλικθκαν
οι προθγοφμενεσ ςυνκικεσ που επζβαλλαν και τθν άρςθ τθσ γονικισ μζριμνασ από τον υπαίτιο
γονζα. Θ τροποποίθςθ ι ακόμθ και ανάκλθςθ μιασ τζτοιασ δικαςτικισ απόφαςθσ γίνεται κατόπιν
αίτθςθσ από τον ζναν εκ των δφο γονζων ι και από τουσ δφο γονείσ ι από τουσ κοντινοφσ ςυγγενείσ
ι από τον ειςαγγελζα. Σε αυτι τθν περίπτωςθ το δικαςτιριο οφείλει να προςαρμόςει τθν απόφαςι
του ςτισ νζεσ ςυνκικεσ. Κριτιριο είναι πάντα το υπζρτερο ςυμφζρον του παιδιοφ. Για παράδειγμα,
ενϊ θ επιμζλεια φςτερα από ζνα διαηφγιο είχε δοκεί ςτθ μθτζρα, λόγω καινοφριων ςτοιχείων για
κακοποίθςθ θ επιμζλεια αφαιρείται από τθ μθτζρα και δίνεται ςτον πατζρα· άλλο παράδειγμα, ενϊ
ζχει αφαιρεκεί θ γονικι μζριμνα από τον ζνα γονιό, διότι παραμελοφςε το παιδί του λόγω χριςθσ
ναρκωτικϊν, μπορεί να του ξαναδοκεί ζπειτα από απεξάρτθςθ και κοινωνικι επανζνταξθ.
Ρότε Εκπίπτουν οι Γονείσ από τθ ΓΟΝΙΚΘ ΜΕΙΜΝΑ;
«Ο γονζασ εκπίπτει από τθ γονικι μζριμνα αν καταδικάςτθκε τελεςίδικα ςε φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ μθνόσ
για αδίκθμα που διζπραξε με δόλο και που αφορά τθ ηωι, τθν υγεία και τα ικθ του τζκνου. Το δικαςτιριο
μπορεί, ς’ αυτι τθν περίπτωςθ, εκτιμϊντασ τισ περιςτάςεισ, να αφαιρζςει από το γονζα τθ γονικι μζριμνα και
ωσ προσ τα λοιπά τζκνα του, φςτερα από αίτθςθ του άλλου γονζα, των πλθςιζςτερων ςυγγενϊν ι του
ειςαγγελζα».
ΑΚ, ά. 1537

Στθν περίπτωςθ που ο γονζασ ζχει καταδικαςτεί για πλθμμζλθμα ι κακοφργθμα το οποίο διζπραξε
ςε βάροσ του παιδιοφ του και αφοροφςε τθ ηωι, τθν υγεία και τα ικθ του παιδιοφ (π.χ. απόπειρα
ανκρωποκτονίασ, ςωματικι βλάβθ, προςβολι τθσ γενετιςιασ αξιοπρζπειασ, παραμζλθςθ εποπτείασ)
το δικαςτιριο του αφαιρεί τθ γονικι μζριμνα. Επίςθσ, ςε αυτι τθν περίπτωςθ το δικαςτιριο μπορεί
να του αφαιρζςει τθ γονικι μζριμνα και ωσ προσ τα άλλα παιδιά που μπορεί να ζχει.
Επιπλζον, μια απόφαςθ είναι τελεςίδικθ: α) όταν παρζλκει θ προκεςμία για άςκθςθ ζνδικων μζςων
κατά τθσ πρωτόδικθσ απόφαςθσ χωρίσ αυτά να αςκθκοφν, β) όταν αςκθκοφν ζνδικα μζςα, αλλά το
δικαςτιριο και ςε δεφτερο βακμό «επιβεβαιϊςει» τθν καταδίκθ του υπαίτιου, γ) όταν ο υπαίτιοσ
παραιτθκεί ρθτά από το δικαίωμά του να αςκιςει ζνδικα μζςα κατά τθσ πρωτόδικθσ (οριςτικισ)
απόφαςθσ.
Ρϊσ ΥΘΜΙΗΕΤΑΙ Θ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΑΙΔΙΟΥ ΡΟΣΩΙΝΑ ςτα ΡΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΘΙΑ;
Στθ διαδικαςία των αςφαλιςτικών μζτρων
«Σε υποκζςεισ ενδοοικογενειακισ βίασ μπορεί να διατάςςεται ιδίωσ θ απομάκρυνςθ του κακ’ ου από τθν
οικογενειακι κατοικία, θ μετοίκθςι του, θ απαγόρευςθ να προςεγγίηει τουσ χϊρουσ κατοικίασ ι και εργαςίασ
του αιτοφντοσ, κατοικίεσ ςτενϊν ςυγγενϊν του, τα εκπαιδευτιρια των παιδιϊν και ξενϊνεσ φιλοξενίασ».
ΚΡολΔ, α. 735, εδ. Γ

Ο «κακ’ ου» ςε αυτι τθ διάταξθ είναι ο γονζασ που διαπράττει ενδοοικογενειακι βία και κατά τθ
διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων μπορεί το δικαςτιριο να διατάξει τθν απομάκρυνςι του από
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τθν οικογενειακι κατοικία, να του απαγορεφςει να προςεγγίηει τουσ χϊρουσ τθσ οικογενειακισ
κατοικίασ ι και τθσ εργαςίασ του ατόμου που υπζβαλλε τθ μινυςθ (π.χ. ο άλλοσ γονζασ), όπωσ
επίςθσ τισ κατοικίεσ ςυγγενϊν και τα εκπαιδευτιρια των παιδιϊν ι τουσ ξενϊνεσ φιλοξενίασ αυτϊν.
Στθν κφρια διαδικαςία
«Σε εξαιρετικά επείγουςεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του πρϊτου εδαφίου και
επίκειται άμεςοσ κίνδυνοσ για τθ ςωματικι ι τθν ψυχικι υγεία του τζκνου, ο ειςαγγελζασ μπορεί να διατάςςει
κάκε πρόςφορο μζτρο για τθν προςταςία του, μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ αποφάςεωσ του δικαςτθρίου, ςτο οποίο
πρζπει να απευκφνεται εντόσ τριάντα θμερϊν».
ΑΚ, ά. 1532, § 3

Οι «προχποκζςεισ» που αναφζρονται ςε αυτό το εδάφιο αφοροφν τισ περιπτϊςεισ που: α) ο
πατζρασ ι θ μθτζρα δεν είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ςτα γονικά τουσ κακικοντα, β)
παραβαίνουν τα κακικοντα τα οποία τοφσ επιβάλλει το λειτοφργθμά τουσ για τθν επιμζλεια του
παιδιοφ ι τθ διοίκθςθ τθσ περιουςίασ του, γ) αςκοφν τθ γονικι μζριμνα με αυκαίρετο ι
καταχρθςτικό τρόπο. Επιπλζον, «πρόςφορο μζτρο» για τθν προςταςία του παιδιοφ μπορεί να είναι θ
απομάκρυνςθ του υπαίτιου γονζα, θ απαγόρευςθ να προςεγγίηει ο εν λόγω γονζασ χϊρουσ όπου
βρίςκεται το παιδί ι θ παραμονι του παιδιοφ ςε ξενϊνα φιλοξενίασ. Το μζτρο αυτό –ςτο ςθμείο που
προβλζπει τθν απομάκρυνςθ του δράςτθ– κρίνεται πολφ ςθμαντικό κακότι το παιδί κφμα είναι
προτιμότερο να μζνει ςε οικείο περιβάλλον, όπωσ είναι το ςπίτι του ι ςυγγενικό υποςτθρικτικό
ςπίτι, παρά ςε ζνα ξζνο γι’ αυτό περιβάλλον. Διαφορετικά, όταν δθλαδι το παιδί απομακρφνεται,
μπορεί να αντιλθφκεί το γεγονόσ ςαν τιμωρία για τθν αποκάλυψθ που ζκανε.

ΔΙΑΗΕΥΓΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ & ΡΑΙΔΙ
Μπορεί μονό ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ να παίρνει ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ για το παιδί του;
«Ο κακζνασ από τουσ γονείσ επιχειρεί και μόνοσ του πράξεισ αναφερόμενεσ ςτθν άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ:
1. όταν πρόκειται για ςυνικεισ πράξεισ επιμζλειασ του προςϊπου του τζκνου ι για τθν τρζχουςα διαχείριςθ τθσ
περιουςίασ του ι για πράξεισ που ζχουν επείγοντα χαρακτιρα. 2. Πταν πρόκειται για τθ λιψθ διλωςθσ τθσ
βοφλθςθσ που είναι απευκυντζα προσ το τζκνο. Στισ περιπτϊςεισ διακοπισ τθσ ςυμβίωςθσ των γονζων,
διαηυγίου ι ακφρωςθσ του γάμου τουσ, κακϊσ και όταν πρόκειται για τζκνο γεννθμζνο χωρίσ γάμο των γονζων
του, τισ αξιϊςεισ διατροφισ που ζχει το τζκνο κατά του γονζα, ο οποίοσ δεν ζχει τθν επιμζλεια του προςϊπου
του, μπορεί να τισ αςκεί αυτόσ που ζχει τθν επιμζλεια και, αν δεν τθν ζχει κανείσ, αυτόσ με τον οποίο διαμζνει
το τζκνο».
ΑΚ, ά. 1516

Μεταξφ άλλων περιπτϊςεων όταν πρόκειται για πράξεισ με «επείγοντα χαρακτιρα» κακζνασ από
τουσ γονείσ μπορεί να ενεργιςει και μόνοσ του ςτο πλαίςιο άςκθςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ
προκειμζνου να υπεραςπιςτεί το ςυμφζρον του παιδιοφ του. Για παράδειγμα, αν ο ζνασ γονζασ
πικανϊσ κακοποιεί το παιδί, ο άλλοσ γονζασ μπορεί και μόνοσ του να απευκυνκεί ςε επαγγελματίεσ
ι να αναφζρει το περιςτατικό.
Τι ιςχφει για τθν ΡΟΣΩΡΙΚΘ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ;
Ρροςωπικι Επικοινωνία
«Ο γονζασ με τον οποίο δεν διαμζνει το τζκνο διατθρεί το δικαίωμα τθσ προςωπικισ επικοινωνίασ με αυτό. Οι
γονείσ δεν ζχουν το δικαίωμα να εμποδίηουν τθν επικοινωνία του τζκνου με τουσ απϊτερουσ ανιόντεσ του,
εκτόσ αν υπάρχει ςοβαρόσ λόγοσ. Στισ περιπτϊςεισ των προθγοφμενων παραγράφων τα ςχετικά με τθν
επικοινωνία κανονίηονται ειδικότερα από το δικαςτιριο».
ΑΚ, ά. 1520

Στθν περίπτωςθ που το παιδί μζνει με τον ζνα γονζα (λόγω διαηυγίου ι διάςταςθσ), το γεγονόσ
αυτό δεν πρζπει να αποτελεί εμπόδιο ςτθν προςωπικι επικοινωνία του παιδιοφ με τον άλλο
γονζα. Αντίςτοιχα δεν πρζπει να εμποδίηεται και θ επικοινωνία του παιδιοφ με τθ γιαγιά και τον
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παπποφ του από τθ μεριά του γονζα που δεν μζνει με το παιδί. Θ ςυχνότθτα και οι όροι των
επιςκζψεων, ςυναντιςεων ι διαμονισ κακορίηονται από το δικαςτιριο.
Με τον όρο «προςωπικι επικοινωνία» εννοείται θ προςωπικι ςυνάντθςθ του γονζα με το παιδί, θ
ςυνομιλία και ςυναναςτροφι, θ κοινι ζξοδοσ ψυχαγωγίασ κ.λπ. Ραράλλθλα με τθν προςωπικι
επικοινωνία μπορεί να υπάρχει και τθλεφωνικι επικοινωνία ι και μεταξφ τουσ αλλθλογραφία.
Μάλιςτα, ενϊ το δικαίωμα να κακορίηει τον τόπο διαμονισ του παιδιοφ το ζχει ο γονζασ με τθν
επιμζλεια, αν αυτό γίνεται καταχρθςτικά, ϊςτε να εμποδίηεται θ επικοινωνία του παιδιοφ με τον
άλλο γονζα χωρίσ να ςυντρζχει λόγοσ ςχετικόσ με το ςυμφζρον του παιδιοφ αλλά αντικζτωσ το παιδί
να επιβαρφνεται, τότε εφαρμόηονται οι διατάξεισ για κακι άςκθςθ γονικισ μζριμνασ.
Τι ιςχφει για το ΣΧΟΛΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ όταν οι γονείσ του ΡΑΙΔΙΟΥ ΜΑΘΘΤΘ είναι χωριςμζνοι;
«Στισ περιπτϊςεισ που λόγω διάςταςθσ ι διαηυγίου των γονζων μακθτι θ άςκθςθ τθσ επιμζλειασ του
προςϊπου του ζχει ανατεκεί ςτον ζναν γονζα (που διαμζνει μαηί του), θ περιςταςιακι επικοινωνία του παιδιοφ
με το γονζα που δεν μζνει μαηί του, αλλά διατθρεί τθ γονικι μζριμνα αυτοφ, δεν μπορεί να απαγορευκεί εντόσ
του ςχολικοφ χϊρου, κατά μείηονα δε λόγο δεν μπορεί να απαγορευκεί θ είςοδοσ του γονζα αυτοφ ςτο ςχολείο.
Θ επικοινωνία αυτι κα γίνεται με τρόπο ϊςτε το ςχολείο να μθ μετατρζπεται ςε χϊρο άςκθςθσ επικοινωνίασ
γονζα-μακθτι παρεμποδίηοντασ τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.
Δεδομζνου ότι θ δικαςτικι απόφαςθ περί επικοινωνίασ ορίηει μόνο το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο ο
γονζασ που μζνει με το παιδί οφείλει να ζχει αυτό ςτθ διάκεςι του άλλου γονζα, θ επικοινωνία πζραν τθσ
ρυκμιηόμενθσ ςτθ δικαςτικι απόφαςθ δεν μπορεί να αποκλείεται παρά μόνο αν ρθτά τθν απαγορεφει θ
απόφαςθ, με εξαίρεςθ τθσ ςυνδρομισ ςπουδαίου λόγου (π.χ. παρακϊλυςθ τθσ λειτουργίασ τθσ ςχολικισ
μονάδασ, άςκθςθ βίασ ι πρόκλθςθ ταραχισ) είναι δυνατόν να μθν επιτραπεί ςε γονζα θ είςοδοσ ςτο χϊρο του
ςχολείου.
Θ οποιαδιποτε προφορικι ι γραπτι εντολι του ενόσ γονζα προσ το ςχολείο να απαγορεφςει τθν είςοδο του
άλλου ι τθν επικοινωνία με το τζκνο εξετάηεται με προςοχι, αλλά δεν είναι υποχρεωτικι αφ’ εαυτισ.
Επιςθμαίνεται ότι για τθν περίπτωςθ που θ δικαςτικι απόφαςθ κζτει όρουσ για τθν υλοποίθςθ τθσ
επικοινωνίασ (όπωσ ςε περιπτϊςεισ που επιβάλλεται θ παρουςία του άλλου γονζα ι κοινωνικοφ λειτουργοφ), θ
υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ προσ αυτιν επιβάλλει, προκειμζνου να επιτραπεί επικοινωνία ςτο χϊρο του
ςχολείου, να εξεταςτεί από τουσ εκπαιδευτικοφσ εάν πλθροφνται οι παραπάνω όροι.
Θ ενθμζρωςθ του γονζα που δεν αςκεί τθν επιμζλεια του τζκνου επιβάλλεται ςτο πλαίςιο εκπλιρωςθσ των
υποχρεϊςεων του ςχολείου. Κατ’ εξαίρεςθ, εάν από το γονζα ζχει αφαιρεκεί ςυνολικά θ άςκθςθ τθσ γονικισ
μζριμνασ, υποχρζωςθ ενθμζρωςισ του για το πρόςωπο του τζκνου (επομζνωσ και για τθ φοίτθςι του) ζχει ο
άλλοσ γονζασ.
Θ παραλαβι του τζκνου γίνεται από το πρόςωπο που ορίηει ο γονζασ που αςκεί τθν επιμζλειά του. Σε
περίπτωςθ διαφωνίασ των γονζων που αςκοφν από κοινοφ τθν επιμζλεια, θ παραλαβι κα πρζπει να γίνεται από
το πρόςωπο που είχε οριςτεί, πριν προκφψει θ διαφωνία τουσ, ζωσ ότου προςκομιςκεί ςτο ςχολείο δικαςτικι
απόφαςθ, θ οποία να επιλφει τθ διαφωνία των γονζων».
Εγκφκλιοσ Υπουργείου Ραιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων Φ. 7/517/127893/Γ1: «Δικαιϊματα των
παιδιϊν-μακθτϊν ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, των οποίων οι γονείσ βρίςκονται ςε
διάςταςθ ι είναι διαηευγμζνοι και ο ζνασ από αυτοφσ δεν αςκεί τθν επιμζλειά τουσ».

Το ςχολείο δεν είναι ο ρυκμιςτισ των διαφορϊν μεταξφ διαηευγμζνων ι εν διαςτάςει γονζων των
μακθτϊν του. Το παιδί ζχει το δικαίωμα να επικοινωνεί και να ςυναντά το γονζα που δεν ζχει τθν
επιμζλεια εντόσ του χϊρου του ςχολείου αρκεί να μθν εμποδίηεται κατ’ αυτό τον τρόπο θ
εκπαιδευτικι διαδικαςία ι να μθ διατρζχει κίνδυνο θ ςωματικι και πνευματικι ακεραιότθτά του. Το
ςχολείο ςζβεται καταρχιν τισ δικαςτικζσ αποφάςεισ και τουσ όρουσ που αυτζσ κζτουν για τισ
ςυναντιςεισ παιδιοφ - γονζα, και ζπειτα εξετάηεται τυχόν αίτθμα του γονζα με τθν επιμζλεια για
απαγόρευςθ επικοινωνίασ. Ραράλλθλα ο γονζασ που δεν ζχει τθν επιμζλεια αλλά διατθρεί τθ γονικι
μζριμνα ζχει το δικαίωμα να ενθμερϊνεται για τθν πρόοδο του παιδιοφ του από το ςχολείο. Ακόμθ,
το παιδί πρζπει να παραλαμβάνεται από το ςχολείο από πρόςωπο που ορίηει ο γονζασ με τθν
επιμζλεια.
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Ο ΑΝΘΛΙΚΟΣ & Θ ΔΙΚΑΙΟΡΑΚΤΙΚΘ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΤΘΤΑ
Τι ΝΟΜΙΚΕΣ ΡΑΞΕΙΣ μπορεί να κάνει ο ΑΝΘΛΙΚΟΣ;
Είναι ςθμαντικό να γνωρίηουμε από ποια θλικία και μετά το άτομο είναι ικανό ςφμφωνα με το
αςτικό δίκαιο να ςυνάπτει νόμιμα ςφμβαςθ εργαςίασ αλλά και γάμο με τθ κζλθςι του, δθλαδι είναι
ικανό για δικαιοπραξία: πράξθ που επιτρζπεται από το δίκαιο και επιφζρει ζννομα αποτελζςματα.
Ο ανιλικοσ κάτω των δζκα ετϊν δεν είναι ικανόσ για δικαιοπραξία (ΑΚ 128, περ. 1). Ωςτόςο, από
τα δζκα μζχρι τα δεκαοκτϊ ζτθ ακολουκείται μια διαβάκμιςθ ςτισ νομικζσ δυνατότθτζσ του. Για
παράδειγμα ο ανιλικοσ από δζκα ζωσ δεκατεςςάρων ετϊν είναι ικανόσ για δικαιοπραξία από τθν
οποία αποκτά μόνο ζννομο όφελοσ και δεν βαρφνεται από κάποια υποχρζωςθ (ΑΚ 134), π.χ.
απόκτθςθ δϊρων, χαρτηιλικιοφ. Επιπλζον, ο ανιλικοσ που ζχει ςυμπλθρϊςει το δζκατο τζταρτο
ζτοσ τθσ θλικίασ του «μπορεί να διακζτει ελεφκερα κάκε τι που κερδίηει από τθν προςωπικι του
εργαςία ι που του δόκθκε για να το χρθςιμοποιεί ι για να το διακζτει ελεφκερα» (ΑΚ 135), ενϊ
μόλισ ςυμπλθρϊςει το δζκατο πζμπτο ζτοσ μπορεί εφόςον ςυναινοφν οι κθδεμόνεσ του (ι το
δικαςτιριο) να ςυνάπτει ςφμβαςθ εργαςίασ ωσ εργαηόμενοσ (ΑΚ 136).
Ακόμθ, ζνασ ανιλικοσ δεν μπορεί να ςυνάψει γάμο, εκτόσ από εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ που
επιτρζπει το δικαςτιριο (π.χ. εγκυμοςφνθ, μακρόχρονοσ ερωτικόσ δεςμόσ ι κίνδυνοσ δθμιουργίασ
κοινωνικοφ ςκανδάλου). Θ αίτθςθ ςτο δικαςτιριο (ςτθν περιφζρεια που διαμζνει ςυνικωσ ο
ανιλικοσ (ΚΡολΔ 797) υποβάλλεται από αυτόν που αςκεί τθν επιμζλεια ι από τον ίδιο τον ανιλικο,
αν είναι 16 χρονϊν και πάνω, και παράλλθλα κοινοποιείται και ςτον ειςαγγελζα Ρρωτοδικϊν τθσ
αρμόδιασ περιφζρειασ (ΚΡολΔ 748).

ΤΑ ΡΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΘΜΑΤΑ ΤΘΣ ΚαΡα-Ρ
Ροια ΡΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΘΜΑΤΑ ςτοιχειοκετοφνται όταν ΚΑΚΟΡΟΙΕΙΤΑΙ-ΡΑΑΜΕΛΕΙΤΑΙ ζνα ΡΑΙΔΙ;
ΣΘΜΑΝΤΙΚΟ: Θ κακοποίθςθ και παραμζλθςθ παιδιϊν δεν υπάρχει ωσ αυτοφςιο αδίκθμα ςτουσ
ποινικοφσ νόμουσ. Εγκλιματα είναι μόνο οι ςυμπεριφορζσ εκείνεσ που προβλζπονται από τον
Ροινικό Κϊδικα και άλλουσ ειδικότερουσ νόμουσ (π.χ. ν. 3500/2006, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
ενδοοικογενειακισ βίασ) ωσ παραβατικζσ. Ζτςι, μπορεί περιςςότερα εγκλιματα να ςυνιςτοφν ό,τι
περιγράφεται ςτθ μθ νομικι ορολογία ωσ κακοποίθςθ και παραμζλθςθ παιδιϊν (π.χ. ςεξουαλικι
κακοποίθςθ μπορεί να είναι αποπλάνθςθ ανθλίκων, αιμομιξία, κατάχρθςθ ςε αςζλγεια, κ.ά.).
Ωςτόςο, να ςθμειωκεί ότι ςε κάκε περίπτωςθ ποιο ζγκλθμα ΚαΡα-Ρ ζχει διαπραχκεί κρίνει μόνο
ο δικαςτικόσ λειτουργόσ ανά τα ςτάδια τθσ ποινικισ διαδικαςίασ (π.χ. ειςαγγελζασ, ανακριτισ,
δικαςτισ), δθλαδι ενϊ ο νόμοσ ορίηει τι ςυνιςτά ζγκλθμα, ο εφαρμοςτισ του δικαίου κα
αποφαςίςει τελικά ποιο είναι το ζγκλθμα που διαπράχκθκε, τθν ποινι που κα οριςκεί, κ.λπ.
Τα αδικιματα αυτά, όπωσ είναι ςυςτθματοποιθμζνα ςτον Ροινικό Κϊδικα, διακρίνονται ςτισ εξισ
κατθγορίεσ:


Εγκλιματα κατά τθσ ηωισ (ςτρζφονται κατά τθσ ίδιασ τθσ ηωισ του παιδιοφ, π.χ.
ανκρωποκτονία, ι απόπειρα ανκρωποκτονίασ)



Σωματικζσ βλάβεσ (βλάπτουν τθν ςωματικι ακεραιότθτα του παιδιοφ)



Εγκλιματα κατά τθσ προςωπικισ ελευκερίασ (περιορίηουν τθν ελευκερία κινιςεων του
παιδιοφ, π.χ. αρπαγι ανθλίκου, εμπορία ανκρϊπων)



Εγκλιματα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ (π.χ. αποπλάνθςθ παιδιϊν, κατάχρθςθ
ανθλίκων ςε αςζλγεια, αιμομιξία)



Εγκλιματα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ (π.χ. πορνογραφία ανθλίκων,
ςωματεμπορία, αςζλγεια ςε ανιλικο ζναντι αμοιβισ)
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Εγκλιματα ςχετικά με τθν οικογζνεια (παραμζλθςθ εποπτείασ ανθλίκου).

Τζλοσ, ςθμαντικό είναι να γίνει θ διάκριςθ των εγκλθμάτων που ςχετίηονται με τθν ΚαΡα-Ρ ςε
πλθμμελιματα και κακουργιματα, ϊςτε να τονιςτεί θ ποινικι και θκικι απαξία που φζρουν
οριςμζνεσ εγκλθματικζσ ςυμπεριφορζσ· κακοφργθμα είναι το ζγκλθμα που τιμωρείται από το νόμο
με τθν ποινι τθσ κάκειρξθσ, πλθμμζλθμα είναι εκείνο που τιμωρείται με τθν ποινι τθσ φυλάκιςθσ ι
με χρθματικι ποινι, ενϊ πταίςμα είναι θ πράξθ που τιμωρείται με κράτθςθ ι πρόςτιμο (ΡΚ 18).
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΚΛΘΜΑΤΑ ΚΑΚΟΡΟΙΘΣΘΣ-ΡΑΑΜΕΛΘΣΘΣ
Σωματικζσ Βλάβεσ
Απλι Σωματικι Βλάβθ
«1. Πποιοσ με πρόκεςθ προξενεί ςε άλλον ςωματικι κάκωςθ ι βλάβθ τθσ υγείασ του».
ΡΚ, ά. 308, § 1

Ενδοοικογενειακι Σωματικι Βλάβθ
«1. Το μζλοσ τθσ οικογζνειασ το οποίο προξενεί ςε άλλο μζλοσ αυτισ ςωματικι κάκωςθ ι βλάβθ τθσ υγείασ του,
υπό τθν ζννοια του εδαφίου αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 308 του Ροινικοφ Κϊδικα, ι με ςυνεχι ςυμπεριφορά
προξενεί εντελϊσ ελαφρά κάκωςθ ι βλάβθ τθσ υγείασ του».
«2. Αν θ πράξθ τθσ πρϊτθσ παραγράφου είναι δυνατόν να προκαλζςει ςτο κφμα κίνδυνο για τθ ηωι του ι βαριά
ςωματικι βλάβθ, επιβάλλεται *…+ αν επακολουκιςει βαριά ςωματικι ι διανοθτικι πάκθςθ του κφματοσ,
επιβάλλεται *…+. Αν ο υπαίτιοσ επιδίωκε ι γνϊριηε και αποδζχκθκε το αποτζλεςμα τθσ πράξθσ του, τιμωρείται
*…+».
«3. Αν θ πράξθ τθσ πρϊτθσ παραγράφου τελζςκθκε ςε βάροσ εγκφου ι ςε βάροσ μζλουσ τθσ οικογζνειασ το
οποίο, από οποιαδιποτε αιτία, είναι ανίκανο να αντιςτακεί, τιμωρείται *…+ και αν θ πράξθ τελζςκθκε ενϊπιον
ανιλικου μζλουσ τθσ οικογζνειασ, τιμωρείται *…+».
«4. Αν θ πράξθ τθσ πρϊτθσ παραγράφου ςυνιςτά μεκοδευμζνθ πρόκλθςθ ζντονου ςωματικοφ πόνου ι
ςωματικισ εξάντλθςθσ, επικίνδυνθσ για τθν υγεία, ι ψυχικοφ πόνου, ικανοφ να επιφζρει ςοβαρι ψυχικι βλάβθ,
ιδίωσ με τθν παρατεταμζνθ απομόνωςθ του κφματοσ, επιβάλλεται *…+ αν το κφμα είναι ανιλικοσ, επιβάλλεται
*…+».
«5. Οι διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων εφαρμόηονται αντίςτοιχα και όταν ο δράςτθσ εργάηεται ςε
φορζα παροχισ κοινωνικισ μζριμνασ, θ δε πράξθ του ςτρζφεται ςε βάροσ προςϊπου το οποίο δζχεται τισ
υπθρεςίεσ του φορζα αυτοφ».
Ν. 3500/2006, ά. 6 §§ 1-5

Ενδοοικογενειακι ςωματικι βλάβθ είναι κάκε μορφι ςωματικισ κάκωςθσ ι βλάβθσ που προξενεί
από πρόκεςθ ζνα μζλοσ τθσ οικογζνειασ ςε ζνα άλλο μζλοσ, κακϊσ και θ ςυνεχισ ςυμπεριφορά που
προκαλεί ακόμθ και ελαφρά ςωματικι βλάβθ ι κάκωςθ. Θ πράξθ αυτι είναι πλθμμζλθμα.
Ωςτόςο, αν θ ςωματικι βλάβθ που προκαλεί ζνα μζλοσ τθσ οικογζνειασ ςε άλλο μζλοσ είναι βαριά
και κινδυνεφςει θ ηωι ι θ διανοθτικι κατάςταςθ του κφματοσ, το ζγκλθμα είναι κακοφργθμα.
Κακουργθματικι είναι τόςο θ περίπτωςθ κατά τθν οποία ο δράςτθσ αποςκοποφςε ςε αυτό το
αποτζλεςμα όςο και θ περίπτωςθ κατά τθν οποία γνϊριηε ότι υπάρχει κίνδυνοσ να επζλκει θ
ςυγκεκριμζνθ ζκβαςθ και το αποδεχόταν.
Επιπλζον, κακοφργθμα είναι και κάκε πράξθ που γίνεται με μεκοδικό τρόπο και ζχει ςκοπό να
προκαλζςει ςε ζνα ανιλικο παιδί ζντονο ςωματικό πόνο ι ςωματικι εξάντλθςθ θ οποία μπορεί να
είναι και επικίνδυνθ για τθν υγεία του. Ακόμθ κακοφργθμα κεωρείται και κάκε μορφι ψυχολογικισ
βίασ ικανισ να προκαλζςει ψυχολογικι βλάβθ ςτο παιδί, όπωσ ςυμβαίνει, για παράδειγμα, με τθν
παρατεταμζνθ απομόνωςθ.
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Επίςθσ, τιμωρείται το μζλοσ τθσ οικογζνειασ που μπροςτά ςε ανιλικο (π.χ. παιδί, εγγόνι, ανίψι κ.λπ.)
προξζνθςε οποιαδιποτε μορφι ςωματικισ βλάβθσ ςε κάποιο άλλο μζλοσ. Τζλοσ, θ εφαρμογι τθσ
διάταξθσ εκτείνεται και ςτουσ επαγγελματίεσ/υπαλλιλουσ φορζων παροχισ κοινωνικισ μζριμνασ
όταν θ πράξθ βίασ ςτρζφεται κατά προςϊπου που φροντίηουν.
Σωματικι Βλάβθ Ανθλίκων
«Αν δεν ςυντρζχει περίπτωςθ βαρφτερθσ αξιόποινθσ πράξθσ, τιμωρείται *…+:
α) όποιοσ με ςυνεχι ςκλθρι ςυμπεριφορά προξενεί ςωματικι κάκωςθ ι βλάβθ τθσ υγείασ ςε πρόςωπο που δεν
ςυμπλιρωςε ακόμθ το δζκατο ζβδομο ζτοσ τθσ θλικίασ του ι που δεν μπορεί να υπεραςπίςει τον εαυτό του και
ο δράςτθσ το ζχει ςτθν επιμζλεια ι ςτθν προςταςία του ι ανικει ςτο ςπίτι του δράςτθ ι ζχει μαηί του ςχζςθ
εργαςίασ ι υπθρεςίασ ι που του το ζχει αφιςει ςτθν εξουςία του ο υπόχρεοσ για τθν επιμζλεια του,
β) όποιοσ με κακόβουλθ παραμζλθςθ των υποχρεϊςεϊν του προσ τα προαναφερόμενα πρόςωπα γίνεται αιτία
να πάκουν ςωματικι κάκωςθ ι βλάβθ τθσ υγείασ τουσ».
ΡΚ, ά. 312

Ουςιαςτικά ςκοπόσ τθσ διάταξθσ αυτισ είναι να προςτατευκεί θ ψυχικι υγεία του ανιλικου
παιδιοφ, το οποίο βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτάσ του. Με το άρκρο
αυτό προςτατεφονται τόςο το παιδί μζχρι τθν θλικία των δεκαεπτά, όςο και άτομα που λόγω
αςκζνειασ, αναπθρίασ ι κακυςτερθμζνθσ ανάπτυξθσ δεν μποροφν να υπεραςπιςτοφν τον εαυτό
τουσ. Σε κάκε περίπτωςθ τα κφματα βρίςκονται ςε ςχζςθ εξάρτθςθσ από το δράςτθ, δθλαδι ο
δράςτθσ είτε τα ζχει ςτθν επιμζλειά του (π.χ. γονείσ, επίτροποι, δάςκαλοι, προςωπικό
αναμορφωτθρίου) είτε ςτθν προςταςία του προςωρινά (π.χ. παραμάνα, νταντά) ι για άλλο λόγο
διαμζνουν ςτο ςπίτι του. Θ επιμζλεια εδϊ αναφζρεται ςτθν εποπτεία και τθ φροντίδα. Επίςθσ, ο
δράςτθσ μπορεί να ζχει ςχζςθ εργαςίασ ι υπθρεςίασ με το κφμα ι να το ζχει αφιςει ςτθν εξουςία
του αυτόσ που ζχει τθν επιμζλεια του παιδιοφ (π.χ. γονιόσ άφθςε το παιδί ςτθ γειτόνιςςα).
Ακόμθ, τιμωρείται και όποιοσ εςκεμμζνα παραμελεί τθν υποχρζωςθ που ζχει από το νόμο να
φροντίηει τον ανιλικο. Ζνα παράδειγμα είναι οι γονείσ που ζχουν νομικι υποχρζωςθ να φροντίηουν
το παιδί τουσ και αποφεφγουν να του δϊςουν ινςουλίνθ, ενϊ είναι διαβθτικό, με ςκοπό να
κινδυνεφςει θ ηωι του (το άρκρο 312 ΡΚ ωσ ειδικότερο του 308 εφαρμόηεται ζναντι του τελευταίου).
Επικίνδυνθ Σωματικι Βλάβθ
«Αν θ πράξθ του άρκρου 308 τελζςτθκε με τρόπο που μποροφςε να προκαλζςει ςτον πακόντα κίνδυνο για τθ
ηωι του ι βαριά ςωματικι βλάβθ (άρκρο 310, παρ. 2), επιβάλλεται *…+».
ΡΚ, ά. 309
Βαριά Σωματικι Βλάβθ
«1. Αν θ πράξθ του άρκρου 308 είχε επακόλουκο τθ βαριά ςωματικι ι διανοθτικι πάκθςθ του πακόντοσ,
επιβάλλεται *…+. Ο υπαίτιοσ τθσ πράξεωσ του προθγοφμενου εδαφίου τιμωρείται *…+, αν ενιργθςε με
καλυμμζνα ι αλλοιωμζνα τα χαρακτθριςτικά του προςϊπου του».
«2. Βαριά ςωματικι ι διανοθτικι πάκθςθ υπάρχει ιδίωσ αν θ πράξθ προξζνθςε ςτον πακόντα κίνδυνο ηωισ ι
βαριά και μακροχρόνια αρρϊςτια ι ςοβαρό ακρωτθριαςμό ι αν τον εμπόδιςε ςθμαντικά και για πολφ χρόνο να
χρθςιμοποιεί το ςϊμα ι τθ διάνοιά του».
«3. Αν ο υπαίτιοσ επιδίωκε το αποτζλεςμα που προξζνθςε, τιμωρείται *…+».
ΡΚ, ά. 310
Θανατθφόρα Βλάβθ
«Αν θ ςωματικι βλάβθ είχε επακόλουκο το κάνατο του πακόντοσ, επιβάλλεται *…+. Αν ο υπαίτιοσ επιδίωκε τθ
βαριά ςωματικι βλάβθ του πακόντοσ επιβάλλεται *…+».
ΡΚ, ά. 311
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Εγκλιματα κατά τθσ Ρροςωπικισ Ελευκερίασ
Εμπορία ανκρϊπων
«1. Πποιοσ με τθ χριςθ βίασ, απειλισ ι άλλου εξαναγκαςτικοφ μζςου ι τθν επιβολι ι κατάχρθςθ εξουςίασ
προςλαμβάνει, μεταφζρει, προωκεί εντόσ ι εκτόσ τθσ επικράτειασ, κατακρατεί, υποκάλπει, παραδίδει με ι
χωρίσ αντάλλαγμα ςε άλλον ι παραλαμβάνει από άλλον πρόςωπο με ςκοπό τθν αφαίρεςθ “κυττάρων» ιςτϊν ι
οργάνων του ςϊματόσ του ι για να εκμεταλλευτεί ο ίδιοσ ι άλλοσ τθν εργαςία ι τθν επαιτεία του, τιμωρείται
*…+».
«2. Με τθν ποινι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου τιμωρείται ο υπαίτιοσ αν, για να επιτφχει τον ίδιο ςκοπό,
αποςπά τθ ςυναίνεςθ προςϊπου με τθ χριςθ απατθλϊν μζςων ι το παραςφρει, εκμεταλλευόμενοσ τθν
ευάλωτθ κζςθ του, με υποςχζςεισ, δϊρα, πλθρωμζσ ι παροχι άλλων ωφελθμάτων».
«3. Πποιοσ εν γνϊςει δζχεται τθν εργαςία προςϊπου το οποίο τελεί υπό τισ ςυνκικεσ που περιγράφονται ςτισ
παραγράφουσ 1 και 2 ι τα ζςοδα από τθν επαιτεία του προςϊπου αυτοφ, τιμωρείται *…+».
«4. *…+ τιμωρείται ο υπαίτιοσ ςφμφωνα με τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ, αν θ πράξθ:
α) ςτρζφεται κατά ανθλίκου ι ατόμου ςωματικϊσ ι διανοθτικϊσ ανάπθρου
β) τελείται κατ’ επάγγελμα
γ) τελείται από υπάλλθλο ο οποίοσ κατά τθν άςκθςθ τθσ υπθρεςίασ του ι επωφελοφμενοσ από τθν ιδιότθτα του
αυτι διαπράττει ι ςυμμετζχει με οποιονδιποτε τρόπο ςτθν πράξθ, ι
δ) είχε ωσ αποτζλεςμα τθ βαριά ςωματικι βλάβθ του πακόντοσ».
«5. Πποιοσ χρθςιμοποιεί τα μζςα των παραγράφων 1 και 2 για να ςτρατολογιςει ανιλικο με ςκοπό τθ
χρθςιμοποίθςι του ςε ζνοπλεσ ςυγκροφςεισ *…+».
«6. *…+ τιμωρείται ο υπαίτιοσ ςφμφωνα με τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ, αν θ πράξθ είχε ωσ αποτζλεςμα το
κάνατο».
ΡΚ, ά. 323 Α

Πποιοσ είτε με χριςθ βίασ ι γενικά με εξαναγκαςμό είτε εξαπατϊντασ ι παραςφροντάσ με
υποςχζςεισ και παροχζσ, μεταφζρει, αγοράηει, πουλά, κατακρατεί ι προςλαμβάνει ανκρϊπουσ,
με ςκοπό να αφαιρζςει και να πουλιςει τα όργανά τουσ ι να εκμεταλλευτεί ο ίδιοσ ι άλλοσ τθν
εργαςία ι τθν επαιτεία τουσ, τιμωρείται και το ζγκλθμα είναι κακοφργθμα. Ακόμθ, τιμωρείται και
το άτομο που δζχεται τθν εργαςία ι τα ζςοδα τθσ επαιτείασ ανκρϊπου ο οποίοσ ζχει υποςτεί τα
παραπάνω (βία, εξαναγκαςμό, πλάνθ, απάτθ), και το γνωρίηει. Θ πράξθ αυτι ςυνιςτά πλθμμζλθμα.
Για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ αρμόδια είναι θ Υποδιεφκυνςθ Αντιμετϊπιςθσ Οργανωμζνου Εγκλιματοσ
με ζδρα ςτισ Διευκφνςεισ Αςφάλειασ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ.
Διενζργεια Ταξιδιϊν με Σκοπό από τουσ Μετζχοντεσ ςε αυτά τθν Τζλεςθ Συνουςίασ ι άλλων
Αςελγϊν Ρράξεων ςε βάροσ Ανθλίκου (Σεξουαλικόσ Τουριςμόσ)
«Πποιοσ οργανϊνει, χρθματοδοτεί, κατευκφνει, εποπτεφει, διαφθμίηει ι μεςολαβεί με οποιονδιποτε τρόπο ι
μζςο ςε διενζργεια ταξιδιϊν με ςκοπό από τουσ μετζχοντεσ ςε αυτά τθν τζλεςθ ςυνουςίασ ι άλλων αςελγϊν
πράξεων ςε βάροσ ανθλίκου, τιμωρείται *…+. Πποιοσ με τον παραπάνω ςκοπό μετζχει ςε ταξίδια του
προθγοφμενου εδάφιου τιμωρείται *…+ ανεξάρτθτα από τθν ευκφνθ του για τθν τζλεςθ άλλων αξιόποινων
πράξεων».
ΡΚ, α. 323 Β

Με τθ διάταξθ αυτι τιμωρείται όποιοσ οργανϊνει ταξίδια με ςκοπό αυτοί που ςυμμετζχουν ςε
αυτά να ςυνουςιαςτοφν ι να αςελγιςουν ςε βάροσ ανθλίκων. Το ζγκλθμα είναι κακοφργθμα.
Αντίςτοιχα τιμωρείται και όποιοσ ταξιδεφει με τθν πρόκεςθ για ςυνουςία ι αςζλγεια ςε βάροσ
ανθλίκων, αςχζτωσ αν τελικά προχϊρθςε ι όχι ςε αυτζσ τισ πράξεισ.
Αρπαγι ανθλίκων
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«1. Πποιοσ αφαιρεί ανιλικο από τουσ γονείσ, τουσ επιτρόπουσ ι από οποιονδιποτε δικαιοφται να μεριμνιςει
για το πρόςωπό του ι όποιοσ υποςτθρίηει τθν εκοφςια διαφυγι του ανθλίκου από τθν εξουςία των παραπάνω
προςϊπων τιμωρείται *…+. Αν ο ανιλικοσ από τθ ςτζρθςθ τθσ επιμζλειασ διζτρεξε ςοβαρό κίνδυνο ηωισ ι
βαριάσ βλάβθσ τθσ υγείασ του, ο δράςτθσ τιμωρείται *…+».
«2. Αν ο ανιλικοσ δεν ζχει ςυμπλθρϊςει τα δεκατζςςερα χρόνια του *…+ εκτόσ αν θ πράξθ τελζςτθκε από
ανιόντα, οπότε εφαρμόηεται θ προθγοφμενθ παράγραφοσ. Σε κάκε περίπτωςθ που ο υπαίτιοσ τζλεςε τθν πράξθ
από κερδοςκοπία ι με το ςκοπό να μεταχειριςτεί τον ανιλικο ςε ανικικεσ αςχολίεσ ι να επιτφχει τθ μεταβολι
τθσ οικογενειακισ τάξθσ του ανθλίκου τιμωρείται *…+».
«3. Αν ο υπαίτιοσ των πράξεων των προθγοφμενων παραγράφων είχε ςκοπό να ειςπράξει λφτρα ι να
εξαναγκάςει ςε πράξθ ι παράλειψθ *…+. Στθν περίπτωςθ που ο δράςτθσ με τθ κζλθςι του και προτοφ
εκπλθρωκεί οποιοςδιποτε όροσ ι αξίωςι του απελευκζρωςε και απζδωςε υγιι και ςϊο τον ανιλικο *…+».
ΡΚ, ά. 324

Πποιοσ απαγάγει (αρπάηει) ανιλικο τιμωρείται και αυτι θ πράξθ είναι καταρχιν πλθμμζλθμα. Θ
ποινι αυξάνεται, όταν θ ηωι του ανιλικου διζτρεξε ςοβαρό κίνδυνο με τθν απαγωγι. Θ αρπαγι
ανθλίκου ςυνιςτά κακοφργθμα όταν: α) ο ανιλικοσ είναι κάτω των δεκατεςςάρων, β) ο δράςτθσ
ςκόπευε να χρθςιμοποιιςει τον ανιλικο ςε ανικικεσ αςχολίεσ, γ) ο δράςτθσ ςκόπευε να ειςπράξει
λφτρα, δ) το ζκανε για λόγουσ κερδοςκοπίασ, ε) το ζκανε για να εξαναγκάςει άλλον να κάνει ι να μθν
κάνει κάτι, ςτ) το ζκανε για να μεταβάλει τθν οικογενειακι κατάςταςθ του ανθλίκου.
Ωσ «αφαίρεςθ» εννοείται θ απομάκρυνςθ του ανιλικου από τον τόπο τθσ διαμονισ του, με ςυνζπεια
το πρόςωπο που δικαιοφται να αςκεί τθν επιμζλεια του ανιλικου (ςφμφωνα με το νόμο ι με
δικαςτικι απόφαςθ) να ςτερείται διαρκϊσ ι προςωρινά τθ δυνατότθτα ανατροφισ και επίβλεψισ
του. Εγκλθματικι είναι κάκε εκ προκζςεωσ «πράξθ ι παράλειψθ» πράξθσ που ζχει ωσ αποτζλεςμα οι
γονείσ ι οι φροντιςτζσ του παιδιοφ να μθν μποροφν να το φροντίςουν ι να το ανακρζψουν. Επίςθσ,
βαςικι προχπόκεςθ είναι ο δράςτθσ να γνωρίηει ότι το παιδί βρίςκεται υπό τθ μζριμνα και
επιμζλεια άλλου και να κζλει να το απαγάγει.
Σθμείωςθ: «Πράξθ» είναι κάκε ενζργεια ενόσ ατόμου (π.χ. χτφπθμα). «Παράλειψθ πράξθσ» υπάρχει
όταν το άτομο παραλείπει να προβεί ςε μια ενζργεια και το γεγονόσ αυτό (θ παράλειψθ) επιφζρει
αποτελζςματα (π.χ. είναι απαραίτθτθ θ χοριγθςθ ενόσ φαρμάκου και ο γονζασ παραλείπει
εςκεμμζνα να το δϊςει ςτο παιδί του με αποτζλεςμα να κινδυνεφςει θ ηωι του τελευταίου). Στουσ
ποινικοφσ νόμουσ ο όροσ «πράξθ» περιλαμβάνει και τθν παράλειψθ (ΡΚ 14, § 1).
Ραράνομθ Κατακράτθςθ
«Πποιοσ με πρόκεςθ κατακρατεί άλλον χωρίσ τθ κζλθςθ του ι του ςτερεί με άλλον τρόπο τθν ελευκερία τθσ
κίνθςθσ του τιμωρείται *…+ και αν θ κατακράτθςθ διιρκθςε μακρό χρονικό διάςτθμα, με *…+».
ΡΚ, ά. 325

Ρροχπόκεςθ εφαρμογισ τθσ διάταξθσ είναι το κφμα να είναι θλικιακά ςε κζςθ να ζχει και να
εκδθλϊνει βοφλθςθ να κινθκεί ελεφκερα. Το ζγκλθμα ςυνιςτά πλθμμζλθμα.
Ραράνομθ Βία
«Πποιοσ χρθςιμοποιϊντασ ςωματικι βία ι απειλι ςωματικισ βίασ ι άλλθσ παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ
εξαναγκάηει άλλον ςε πράξθ, παράλειψθ ι ανοχι για τισ οποίεσ ο πακϊν δεν ζχει υποχρζωςθ τιμωρείται *…+
ανεξάρτθτα αν το απειλοφμενο κακό ςτρζφεται εναντίον εκείνου που απειλείται ι κάποιου από τουσ οικείουσ
του».
ΡΚ, ά. 330

Το άρκρο αυτό εφαρμόηεται ςτισ περιπτϊςεισ εκείνεσ που ζνα άτομο εξαναγκάηεται ζπειτα από
χριςθ βίασ ι απειλϊν να κάνει κάτι ι να ανεχτεί κάτι που δεν είναι υποχρεωμζνο να κάνει ι να
ανεχτεί. Για παράδειγμα, ζπειτα από απειλζσ του δαςκάλου ςε βάροσ των μακθτϊν ότι κα τουσ
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χτυπιςει, οι τελευταίοι παίρνουν το φαγθτό του ςυμμακθτι τουσ κάνοντασ ζτςι αυτό που τουσ
διζταξε. Ο δάςκαλοσ, ςφμφωνα με τθ διάταξθ, τιμωρείται. Το ζγκλθμα αυτό ςυνιςτά πλθμμζλθμα.
Απειλι
«1. Πποιοσ προκαλεί ςε άλλον τρόμο ι ανθςυχία απειλϊντασ τον με βία ι άλλθ παράνομθ πράξθ ι παράλειψθ
τιμωρείται *…+».
«2. Για τθν ποινικι δίωξθ απαιτείται ζγκλθςθ».
ΡΚ, ά. 333

Θ απειλι άςκθςθσ βίασ ι τζλεςθσ άλλθσ παράνομθσ πράξθσ ςε βάροσ προςϊπου είναι αδίκθμα
και μάλιςτα πλθμμζλθμα. Το αδίκθμα μπορεί να γίνει με οποιονδιποτε τρόπο, δθλαδι προφορικά,
γραπτά, με νεφματα ι άλλεσ απειλθτικζσ κινιςεισ. Σθμειωτζον, θ διάταξθ εφαρμόηεται όταν θ
απειλι (με οποιονδιποτε τρόπο) ςε βάροσ του ατόμου που εκδθλϊνεται προκαλεί ςε αυτό τρόμο ι
ανθςυχία.
Ενδοοικογενειακι Ραράνομθ Βία και Απειλι
«1. Το μζλοσ τθσ οικογζνειασ το οποίο εξαναγκάηει άλλο μζλοσ χρθςιμοποιϊντασ βία ι απειλι με ςπουδαίο και
άμεςο κίνδυνο ςε πράξθ, παράλειψθ ι ανοχι χωρίσ το κφμα να υποχρεοφται προσ τοφτο τιμωρείται *…+,
ανεξάρτθτα από το αν το απειλοφμενο κακό ςτρζφεται εναντίον του ίδιου του κφματοσ ι κάποιου από τουσ
οικείουσ του υπό τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ β' του άρκρου 13 του Ροινικοφ Κϊδικα».
«2. Το μζλοσ τθσ οικογζνειασ το οποίο προκαλεί τρόμο ι ανθςυχία ςε άλλο μζλοσ τθσ οικογζνειασ, απειλϊντασ
το με βία ι άλλθ παράνομθ πράξθ ι παράλειψθ, τιμωρείται *…+».
Ν. 3500/2006, ά. 7

Θ διάταξθ αυτι είναι ειδικότερθ από τισ προαναφερκείςεσ του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ εδϊ πλζον
δράςτθσ και κφμα είναι μζλθ τθσ ίδιασ οικογζνειασ. Συγκεκριμζνα, παράνομθ βία ςτθν οικογζνεια
υπάρχει όταν ζνα μζλοσ τθσ οικογζνειασ με τθ χριςθ βίασ ι απειλισ (θ οποία φαίνεται ςοβαρι και
υπάρχει κίνδυνοσ να πραγματοποιθκεί αμζςωσ), εξαναγκάηει άλλο μζλοσ για να κάνει ι να μθν κάνει
ι να ανεχτεί κάτι, χωρίσ να υπάρχει νομικι υποχρζωςθ του κφματοσ για κάτι από αυτά. Το ζγκλθμα
αυτό ςυνιςτά πλθμμζλθμα. Ενδοοικογενειακι απειλι υπάρχει όταν μζλοσ τθσ οικογζνειασ προκαλεί
τρόμο ι ανθςυχία ςε άλλο μζλοσ απειλϊντασ το ότι κα αςκιςει βία ι άλλθ εγκλθματικι πράξθ ι
παράλειψθ. Το αδίκθμα είναι πλθμμζλθμα.
Εγκλιματα κατά τθσ Γενετιςιασ Ελευκερίασ και Εγκλιματα Οικονομικισ Εκμετάλλευςθσ τθσ
Γενετιςιασ Ηωισ
Βιαςμόσ
«1. Πποιοσ με ςωματικι βία ι με απειλι ςπουδαίου και άμεςου κινδφνου εξαναγκάηει άλλον ςε ςυνουςία ι ςε
άλλθ αςελγι πράξθ ι ςε ανοχι τθσ τιμωρείται *…+».
«2. Αν θ πράξθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ζγινε από δφο ι περιςςότερουσ δράςτεσ που ενεργοφςαν από
κοινοφ, επιβάλλεται *…+».
ΡΚ, α. 336

Βιαςμόσ είναι θ διά τθσ βίασ ι απειλισ για ςοβαρι και άμεςθ βία πράξθ ςυνουςίασ. Ζνα
παράδειγμα για τθν «απειλι ςπουδαίου και άμεςου κινδφνου» είναι θ απειλι του δράςτθ ότι κα
ςκοτϊςει μζλοσ τθσ οικογζνειασ του κφματοσ που βρίςκεται ςτο διπλανό δωμάτιο, αν δεν
ςταματιςει να φωνάηει.
Θ παράγραφοσ 1 αντικαταςτάκθκε με το νόμο 3500/2006, άρκρο 8, § 1, διότι πριν από τθν
εφαρμογι αυτοφ του νόμου δεν τιμωροφνταν ο βιαςμόσ μζςα ςτο γάμο. Το ζγκλθμα αυτό ανικει
ςτθν κατθγορία των κακουργθμάτων.
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Ενδοοικογενειακι Ρροςβολι τθσ Γενετιςιασ Αξιοπρζπειασ
«1. Το μζλοσ τθσ οικογζνειασ το οποίο προςβάλλει τθν αξιοπρζπεια άλλου μζλουσ τθσ, με ιδιαίτερα ταπεινωτικό
λόγο ι ζργο που ανάγεται ςτθ γενετιςια ηωι του *…+».
“2. *…+ τιμωρείται θ πράξθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, αν ο πακϊν είναι ανιλικοσ”.
“3. Οι διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων εφαρμόηονται αντίςτοιχα και όταν ο δράςτθσ εργάηεται ςε
φορζα παροχισ κοινωνικισ μζριμνασ, θ δε πράξθ του ςτρζφεται ςε βάροσ προςϊπου, το οποίο δζχεται τισ
υπθρεςίεσ του φορζα αυτοφ”.
Ν. 3500/2006, ά. 9

Σφμφωνα με τθ διάταξθ αυτι ορίηεται ότι τιμωρείται το μζλοσ τθσ οικογζνειασ που προςβάλλει τθν
αξιοπρζπεια ανιλικου μζλουσ με πολφ ταπεινωτικά λόγια ι πράξεισ ςεξουαλικοφ περιεχομζνου.
Το ζγκλθμα ςυνιςτά πλθμμζλθμα.
Ρροςβολι τθσ Γενετιςιασ Αξιοπρζπειασ
“1. Πποιοσ με αςελγείσ χειρονομίεσ ι προτάςεισ που αφοροφν αςελγείσ πράξεισ, προςβάλλει βάναυςα τθν
αξιοπρζπεια άλλου ςτο πεδίο τθσ γενετιςιασ ηωισ του τιμωρείται *…+”.
«2. *…+ τιμωρείται θ πράξθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, αν ο πακϊν είναι νεότεροσ από 12 ετϊν».
«3. Ενιλικοσ ο οποίοσ μζςω διαδικτφου ι άλλου μζςου επικοινωνίασ αποκτά επαφι με πρόςωπο που δεν
ςυμπλιρωςε τα δεκαπζντε ζτθ και, με χειρονομίεσ ι προτάςεισ αςελγείσ, προςβάλλει τθν αξιοπρζπεια του
ανθλίκου ςτο πεδίο τθσ γενετιςιασ ηωισ του, τιμωρείται *…+. Αν θ πράξθ τελείται κατά ςυνικεια ι αν
επακολοφκθςε ςυνάντθςθ, ο ενιλικοσ τιμωρείται *…+».
«4. Ενιλικοσ ο οποίοσ μζςω διαδικτφου ι άλλου μζςου επικοινωνίασ αποκτά επαφι με πρόςωπο που
εμφανίηεται ωσ ανιλικο κάτω των δεκαπζντε ετϊν και, με χειρονομίεσ ι προτάςεισ αςελγείσ, προςβάλλει τθν
αξιοπρζπεια του ςτο πεδίο τθσ γενετιςιασ ηωισ του, τιμωρείται *…+. Αν θ πράξθ τελείται κατά ςυνικεια ι αν
επακολοφκθςε ςυνάντθςθ με το εμφανιηόμενο ωσ ανιλικο πρόςωπο, τιμωρείται *…+».
ΡΚ, ά. 337 §§1,2,3,4

Θ διάταξθ αυτι του Ροινικοφ Κϊδικα ορίηει ότι τιμωρείται όποιοσ προςβάλλει ςοβαρά τθ γενετιςια
αξιοπρζπεια άλλου με αςελγείσ χειρονομίεσ ι προτάςεισ για αςελγείσ πράξεισ. Επίςθσ, ο νόμοσ
ορίηει αυςτθρότερθ τιμωρία ςε αυτόν που ενεργεί με τον παραπάνω τρόπο ςε βάροσ ανιλικου
κάτω των 12 ετϊν. Ακόμθ, θ ποινι αυξάνεται αν ο δράςτθσ των παραπάνω ενεργειϊν ζχει
προςεγγίςει ανιλικο κάτω των 15 ετϊν μζςω διαδικτφου, ακόμθ και για τισ περιπτϊςεισ που το
κφμα εμφανιηόταν ωσ ανιλικοσ ενϊ δεν ιταν. Ρροχπόκεςθ των παραπάνω είναι ο δράςτθσ να
αποβλζπει ςε πραγμάτωςθ των προτάςεϊν του προςβάλλοντασ τθν ελεφκερθ ςεξουαλικι εξζλιξθ
του κφματοσ. Βαρφτερθ είναι θ ποινι και ςτθν περίπτωςθ που ακολοφκθςε ςυνάντθςθ μεταξφ του
δράςτθ των παραπάνω ενεργειϊν με το κφμα ι αν ο δράςτθσ το κάνει επανειλθμμζνα. Το ζγκλθμα
αυτό ςε κάκε περίπτωςθ είναι πλθμμζλθμα.
«Αςελγείσ χειρονομίεσ» είναι ελαφρότερεσ ερωτικζσ πράξεισ που δεν φκάνουν ςτο ςθμείο τθσ
αςελγοφσ πράξθσ, αλλά υπάρχει ςωματικι επαφι, όπωσ για παράδειγμα κωπεία και χάιδεμα ςτο
ςτικοσ ι ςτουσ μθροφσ του κφματοσ. «Προτάςεισ» μποροφν να γίνουν ρθτά ι με χειρονομίεσ
ςχετικζσ με τθν τζλεςθ αςελγϊν πράξεων που ωςτόςο όμωσ δεν προχποκζτουν ςωματικι επαφι.
Κατάχρθςθ ςε Αςζλγεια
«1. Πποιοσ με κατάχρθςθ τθσ παραφροςφνθσ άλλου ι τθσ από οποιαδιποτε αιτία προερχόμενθσ ανικανότθτάσ
του να αντιςτακεί ενεργεί επ’ αυτοφ ςυνουςία ι άλλθ αςελγι πράξθ τιμωρείται *…+. Αν ο πακϊν είναι ανιλικοσ,
τιμωρείται *…+».
«2. Πποιοσ με κατάχρθςθ των παραπάνω καταςτάςεων προςβάλλει τθν αξιοπρζπεια άλλου ςτο πεδίο τθσ
γενετιςιασ ηωισ του με αςελγείσ χειρονομίεσ ι προτάςεισ που αφοροφν ςε αςελγείσ πράξεισ τιμωρείται *…+. Αν
ο πακϊν είναι ανιλικοσ, τιμωρείται *…+».
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«3. Αν θ πράξθ τθσ παραγράφου 1 ζγινε από δφο ι περιςςότερουσ που ενεργοφςαν από κοινοφ, *…+».
ΡΚ, ά. 338

Σε αυτι τθν περίπτωςθ τιμωρείται ο δράςτθσ που εκμεταλλεφτθκε κάποια ψυχικι ι διανοθτικι
αςκζνεια, αναπθρία ι κάποιον άλλο παράγοντα ο οποίοσ κακιςτά το κφμα ανίκανο να
αντιςτακεί, με ςκοπό τθ ςυνουςία ι τθν αςζλγεια (αςελγείσ πράξεισ). Το ζγκλθμα είναι
κακοφργθμα και ειδικά αν το κφμα είναι ανιλικοσ θ ποινι αυξάνεται. Επίςθσ, ο νόμοσ φροντίηει να
καλφψει και τισ περιπτϊςεισ που ο δράςτθσ, εκμεταλλευόμενοσ τισ παραπάνω ςυνκικεσ
ανικανότθτασ του κφματοσ να αντιδράςει, προςβάλλει τθν αξιοπρζπειά του με «αςελγείσ
χειρονομίεσ ι προτάςεισ» για αςελγείσ πράξεισ (και αυτό το αδίκθμα είναι πλθμμζλθμα). Ωςτόςο
ςτθν περίπτωςθ που το κφμα είναι ανιλικοσ, το ζγκλθμα είναι κακοφργθμα.
Κατάχρθςθ Ανθλίκων ςε Αςζλγεια
«1. Ο ενιλικοσ ο οποίοσ ενεργεί αςελγείσ πράξεισ με ανιλικο, τον οποίον του ζχουν εμπιςτευκεί για να τον
επιβλζπει ι να τον φυλάςςει, ζςτω και προςωρινά, τιμωρείται ωσ εξισ:
α) αν ο πακϊν δεν ςυμπλιρωςε τα δεκατζςςερα ζτθ, *…+
β) αν ο πακϊν ςυμπλιρωςε τα δεκατζςςερα, όχι όμωσ και τα δεκαοκτϊ ζτθ, *…+».
«2. Συνιςτά επιβαρυντικι περίςταςθ θ τζλεςθ τθσ πράξθσ τθσ πρϊτθσ παραγράφου:
α) από οικείο,
β) από πρόςωπο που ςυνοικεί με τον ανιλικο ι διατθρεί φιλικζσ ςχζςεισ με τουσ οικείουσ του,
γ) από εκπαιδευτικό, παιδαγωγό, γυμναςτι ι άλλο πρόςωπο που παραδίδει μακιματα ςτον ανιλικο,
δ) από πρόςωπο που δζχεται τισ υπθρεςίεσ του ανθλίκου,
ε) από κλθρικό με τον οποίο ο ανιλικοσ διατθρεί πνευματικι ςχζςθ,
ςτ) από ψυχολόγο, ιατρό, νοςοκόμο ι από ειδικό επιςτιμονα που παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτον ανιλικο.
η) από πρόςωπο, που καταχράται τθ ςωματικι ι διανοθτικι αναπθρία του ανθλίκου».
«3. Ο ενιλικοσ ο οποίοσ με χειρονομίεσ, με προτάςεισ ι με εξιςτόρθςθ, απεικόνιςθ ι παρουςίαςθ πράξεων που
αφοροφν τθ γενετιςια ηωι προςβάλλει τθν αιδϊ ανθλίκου τον οποίον του ζχουν εμπιςτευκεί για να τον
επιβλζπει ι να τον φυλάςςει, ζςτω και προςωρινά, τιμωρείται *…+ και αν θ πράξθ τελείται κατά ςυνικεια *…+. Θ
παράγραφοσ 2 εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ».
ΡΚ, ά. 342

Θ διάταξθ αυτι ρυκμίηει τισ περιπτϊςεισ που ζνασ ενιλικοσ ο οποίοσ ζχει αναλάβει τθν επίβλεψθ ι
τθ φφλαξθ ενόσ παιδιοφ ζςτω και προςωρινά αςελγεί ςε βάροσ του. «Αςελγισ πράξθ» είναι κάκε
ενζργεια που προςβάλλει τθ γενετιςια ηωι του ανθλίκου. Ριο ςυγκεκριμζνα, αςελγισ πράξθ είναι θ
ςυνουςία, θ παρά φφςθ αςζλγεια, αλλά και θ ψθλάφθςθ και κωπεία των γεννθτικϊν οργάνων ι
άλλων απόκρυφων ςθμείων του ςϊματοσ, θ επαφι των γεννθτικϊν οργάνων του δράςτθ με το
ςϊμα του ανθλίκου, κακϊσ και θ αγκαλιά και το φιλί ςτο πρόςωπο και το ςϊμα του παιδιοφ,
εφόςον γίνονται προσ διζγερςθ ι ικανοποίθςθ τθσ γενετιςιασ επικυμίασ του δράςτθ και
προςβάλλουν τθν αγνότθτα τθσ παιδικισ θλικίασ. Το ζγκλθμα είναι κακοφργθμα.
Θ ποινι αυξάνεται ςτθν περίπτωςθ που ο δράςτθσ είναι πρόςωπο οικείο, πρόςωπο το οποίο
ςυγκατοικεί με τον ανιλικο, φιλικό πρόςωπο των οικείων του, ο εκπαιδευτικόσ, παιδαγωγόσ,
γυμναςτισ ι άλλου είδουσ δάςκαλόσ του, πρόςωπο που δζχεται τισ υπθρεςίεσ του ανιλικου,
κλθρικόσ, ψυχολόγοσ, ιατρόσ, νοςοκόμοσ ι άλλοσ ειδικόσ επιςτιμονασ που παρζχει τισ υπθρεςίεσ
του ςτον ανιλικο ι πρόςωπο το οποίο εκμεταλλεφεται διανοθτικι ι ςωματικι αναπθρία
ανιλικου παιδιοφ.
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Ακόμθ, τιμωρείται ο ενιλικοσ που του ζχουν εμπιςτευτεί ανιλικο για να τον επιβλζπει ι να τον
προςζχει και με χειρονομίεσ, προτάςεισ ι εξιςτόρθςθ, παρουςίαςθ ι απεικόνιςθ γενετιςιων
πράξεων προςβάλλει τθν αιδϊ του. Θ ποινι αυξάνεται ςτισ περιπτϊςεισ που αυτό γίνεται
επανειλθμμζνα. Οι περιπτϊςεισ αυτζσ ςυνιςτοφν πλθμμελιματα.
«Οικείοι» ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ροινικοφ Κϊδικα είναι οι ςυγγενείσ εξ αίματοσ και εξ
αγχιςτείασ ςε ευκεία γραμμι (π.χ. παπποφσ/πεκερόσ-πατζρασ-εγγόνι), οι κετοί γονείσ και τα κετά
παιδιά, οι ςφηυγοι, οι αρραβωνιαςμζνοι, τα αδζρφια, κακϊσ και οι ςφηυγοι ι μνθςτιρεσ αυτϊν, και ο
επίτροποσ και αυτόσ που ζχει τθν επιμζλεια ενόσ ανιλικου.
Αποπλάνθςθ Ραιδιϊν
«1. Πποιοσ ενεργεί αςελγι πράξθ με πρόςωπο νεότερο από 15 ετϊν ι το παραπλανά με αποτζλεςμα να
ενεργιςει ι να υποςτεί τζτοια πράξθ τιμωρείται, αν δεν υπάρχει περίπτωςθ να τιμωρθκεί βαρφτερα για το
ζγκλθμα του άρκρου 351 Α, ωσ εξισ:
α. Αν ο πακϊν δεν ςυμπλιρωςε τα δϊδεκα ζτθ […+
β. Αν ο πακϊν ςυμπλιρωςε τα δϊδεκα αλλά όχι τα δεκατζςςερα ζτθ *…+ και
γ. Αν ςυμπλιρωςε τα δεκατζςςερα και μζχρι τα δεκαπζντε ζτθ *…+».
«2. Οι αςελγείσ πράξεισ μεταξφ ανθλίκων κάτω των δεκαπζντε ετϊν δεν τιμωροφνται, εκτόσ αν θ μεταξφ τουσ
διαφορά θλικίασ είναι μεγαλφτερθ των τριϊν ετϊν, οπότε επιβάλλονται μόνο αναμορφωτικά ι κεραπευτικά
μζτρα.
3. Αν μεταξφ του υπαίτιου και του πακόντοσ τελζςτθκε γάμοσ, δεν αςκείται ποινικι δίωξθ, και αν τυχόν είχε
αςκθκεί δεν ςυνεχίηεται, αλλά κθρφςςεται απαράδεκτθ. Θ ποινικι δίωξθ αςκείται ι ςυνεχίηεται μετά τθν
ακφρωςθ του γάμου.
4. Πποιοσ εξωκεί ι παραςφρει ανιλικο να γίνει μάρτυρασ ςυνουςίασ ι άλλθσ γενετιςιασ πράξθσ, τιμωρείται
*…+, ακόμα κι αν ο ανιλικοσ δεν ςυμμετζχει ςε αυτζσ. *…+ τιμωρείται θ πράξθ του προθγοφμενου εδαφίου όταν
ο ανιλικοσ γίνεται μάρτυρασ γενετιςιασ κακοποίθςθσ.»
ΡΚ, ά. 339

Πποιοσ αςελγεί ςε ανιλικο κάτω των δεκαπζντε ετών ι τον παραπλανά με ςκοπό να αςελγιςει
εισ βάροσ του τιμωρείται. Αν το ανιλικο κφμα είναι κάτω των δεκατεςςάρων ετϊν, θ πράξθ είναι
κακοφργθμα. Ακόμθ, τιμωρείται και όποιοσ αναγκάηει ι παραςφρει ανιλικο να παρακολουκεί
αςελγι πράξθ μεταξφ άλλων, δθλαδι που υφίςταται κάποιοσ άλλοσ χωρίσ να ςυμμετζχει ο ίδιοσ, ι
να γίνει μάρτυρασ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ άλλου (όπωσ προςτζκθκε με τον Ν. 4267/2014). Οι
περιπτϊςεισ αυτζσ είναι πλθμμελιματα.
Θ ςυναίνεςθ του ανθλίκου ι ακόμθ και πρωτοβουλία ι πρόκλθςθ από μζρουσ του δεν ζχουν
ςθμαςία.
Ακόμθ, οι αςελγείσ πράξεισ μεταξφ ανθλίκων κάτω των δεκαπζντε ετϊν δεν τιμωροφνται, ωςτόςο
ςτθν περίπτωςθ που ζχουν μεταξφ τουσ διαφορά θλικίασ μεγαλφτερθ από τρία χρόνια τότε
εφαρμόηονται μζτρα αναμορφωτικά ι κεραπευτικά (τα μζτρα αυτά αναφζρονται περιοριςτικϊσ
ςτα άρκρα 122 και 123 του Ροινικοφ Κϊδικα). Αυτό ςχετίηεται με τισ επιταγζσ του άρκρου 126 ΡΚ
παρ. 1, 2, κατά το οποίο τα αδικιματα που διαπράττουν ανιλικοι από 8 ζωσ 13 ετϊν δεν
καταλογίηονται ςε αυτοφσ, ενϊ ςτουσ ανιλικουσ παραβάτεσ οι οποίοι δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το
15ο ζτοσ τθσ θλικίασ επιβάλλονται μόνο αναμορφωτικά ι κεραπευτικά μζτρα.
Επιπλζον, θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ ορίηει ότι, αν μεταξφ του δράςτθ και του κφματοσ τελικά
τελζςτθκε γάμοσ δεν αςκείται ποινικι δίωξθ για όςο διαρκεί ο γάμοσ.
Αιμομιξία
«1. Θ ςυνουςία μεταξφ ςυγγενϊν εξ αίματοσ, ανιοφςασ και κατιοφςασ γραμμισ, τιμωρείται:
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α) ωσ προσ τουσ ανιόντεσ *…+ αν ο κατιϊν δεν είχε ςυμπλθρϊςει το δζκατο πζμπτο ζτοσ τθσ θλικίασ του *…+, αν ο
κατιϊν είχε ςυμπλθρϊςει το δζκατο πζμπτο αλλά όχι το δζκατο όγδοο ζτοσ τθσ θλικίασ του *…+, αν ο κατιϊν ζχει
ςυμπλθρϊςει το δζκατο όγδοο ζτοσ τθσ θλικίασ του,
β) ωσ προσ τουσ κατιόντεσ *…+
γ) μεταξφ αμφικαλϊν ι ετεροκαλϊν αδερφϊν *…+
2. Συγγενείσ κατιοφςασ γραμμισ ι αδερφοί μποροφν να απαλλαγοφν από κάκε ποινι, αν κατά το χρόνο τθσ
πράξθσ δεν είχαν ςυμπλθρϊςει το δζκατο όγδοο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ».
ΡΚ, ά. 345

Θ αιμομιξία απαγορεφεται και τιμωρείται. Θ πράξθ είναι κακοφργθμα όταν ο ενιλικασ ςυγγενισ
δρα ςε βάροσ ανιλικου ςυγγενι του (κάτω των 18 ετϊν). Πταν και οι δφο ςυμμετζχοντεσ είναι
ανιλικοι, δθλαδι ανιλικοσ γονιόσ και ανιλικο παιδί ι αδζρφια, τότε ο εφαρμοςτισ του δικαίου
μπορεί και να αποφαςίςει να μθν τιμωρθκοφν. Ωςτόςο ς’ αυτι τθν περίπτωςθ είναι ςθμαντικό να
προβλεφκοφν κεραπευτικά μζτρα κατά το άρκρο 123 του Ροινικοφ Κϊδικα για τουσ ανιλικουσ
ςυμμετζχοντεσ.
Αςζλγεια μεταξφ Συγγενϊν
«1. Με τισ ποινζσ του άρκρου 345 παρ. 1 τιμωρείται θ επιχείρθςθ και κάκε άλλθσ, πλθν τθσ ςυνουςίασ,
αςελγοφσ πράξθσ που γίνεται μεταξφ των ςυγγενϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 345.
2. Θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 345 ζχει εφαρμογι και ςε αυτι τθν περίπτωςθ».
ΡΚ, ά. 346

Θ διάταξθ αυτι, βάςει και τθσ προθγοφμενθσ (ά. 345 ΡΚ), ορίηει ότι τιμωρείται κάκε αςελγισ
πράξθ μεταξφ ςυγγενϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, «ςυγγενείσ» εδϊ εννοοφνται οι παπποφσ/γιαγιάμθτζρα/πατζρασ- παιδί-αδζρφια. Θ πράξθ μεταξφ ενθλίκων είναι πλθμμζλθμα. Ωςτόςο, ςτθν
περίπτωςθ που αςελγεί κάποιοσ ςε βάροσ ανιλικου ςυγγενι του, όπωσ για παράδειγμα
παπποφσ/εγγόνι, γιαγιά/εγγόνι, μθτζρα/παιδί, ανιλικθ μθτζρα/παπποφσ κ.λπ. θ πράξθ ςυνιςτά
κακοφργθμα.
Αςζλγεια παρά Φφςθ
«1. Θ παρά φφςθ αςζλγεια μεταξφ αρρζνων που τελζςτθκε:
β) από ενιλικο με αποπλάνθςθ προςϊπου νεότερου από δεκαεπτά ετϊν ι από κερδοςκοπία τιμωρείται *…+».
«2. Με τθν ίδια ποινι τιμωρείται και όποιοσ αςκεί τθν αςζλγεια τθσ παρ. 1 κατ’ επάγγελμα». (Διάταξθ)
ΡΚ, ά. 347, § 1β

Τιμωρείται ο ενιλικοσ άνδρασ που αςελγεί παρά φφςθ ςε ανιλικο αγόρι κάτω των 17 ετϊν.
Διευκόλυνςθ Ακολαςίασ Άλλων
«Πποιοσ κατ’ επάγγελμα ι από κερδοςκοπία επιχειρεί να διευκολφνει, ζςτω και ςυγκαλυμμζνα, με τθ
δθμοςίευςθ αγγελίασ, εικόνασ, αρικμοφ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ ι με τθ μετάδοςθ θλεκτρονικϊν μθνυμάτων ι
με οποιονδιποτε άλλο τρόπο τθν αςζλγεια με ανιλικο τιμωρείται *…+».
ΡΚ, ά. 348, § 3

Τιμωρείται όποιοσ προάγει τθν αςζλγεια ςε βάροσ ανθλίκων με οποιονδιποτε τρόπο ι μζςο
(δθμοςίευςθ αγγελίασ, εικόνασ, αρικμοφ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ ι με τθ μετάδοςθ θλεκτρονικϊν
μθνυμάτων, ζςτω και ςυγκαλυμμζνα) με ςκοπό τθν κερδοςκοπία. Το ζγκλθμα είναι πλθμμζλθμα.
Ρορνογραφία Ανθλίκων
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«1. Πποιοσ με πρόκεςθ παράγει, διανζμει, δθμοςιεφει, επιδεικνφει, ειςάγει ςτθν Επικράτεια ι εξάγει από
αυτιν, μεταφζρει, προςφζρει, πωλεί ι με άλλον τρόπο διακζτει, αγοράηει, προμθκεφεται, αποκτά ι κατζχει
υλικό παιδικισ πορνογραφίασ ι διαδίδει ι μεταδίδει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν τζλεςθ των παραπάνω
πράξεων τιμωρείται *…+.
2. Πποιοσ με πρόκεςθ παράγει, προςφζρει, πωλεί ι με οποιονδιποτε τρόπο διακζτει, διανζμει, διαβιβάηει,
αγοράηει, προμθκεφεται ι κατζχει υλικό παιδικισ πορνογραφίασ ι διαδίδει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν τζλεςθ
των παραπάνω πράξεων, μζςω τθσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν, τιμωρείται *…+.
3. Υλικό παιδικισ πορνογραφίασ, κατά τθν ζννοια των προθγοφμενων παραγράφων, ςυνιςτά θ αναπαράςταςθ ι
θ πραγματικι ι εικονικι αποτφπωςθ ςε θλεκτρονικό ι άλλο υλικό φορζα, των γεννθτικϊν οργάνων ι του
ςϊματοσ εν γζνει του ανθλίκου, κατά τρόπο που προδιλωσ προκαλεί γενετιςια διζγερςθ, κακϊσ και τθσ
πραγματικισ ι εικονικισ αςελγοφσ πράξθσ που διενεργείται από ι με ανιλικο.
4. Οι πράξεισ των παραγράφων 1 και 2 τιμωροφνται *…+:
α) αν τελζςτθκαν κατ’ επάγγελμα ι κατά ςυνικεια,
β) αν θ παραγωγι του υλικοφ τθσ παιδικισ πορνογραφίασ ςυνδζεται με τθν εκμετάλλευςθ τθσ ανάγκθσ, τθσ
ψυχικισ ι διανοθτικισ αςκζνειασ ι τθσ ςωματικισ δυςλειτουργίασ, λόγω οργανικισ νόςου ανιλικου ι με τθν
άςκθςθ ι απειλι χριςθσ βίασ ανιλικου ι με τθ χρθςιμοποίθςθ ανιλικου που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το δζκατο
πζμπτο ζτοσ ι αν θ παραγωγι του υλικοφ τθσ παιδικισ πορνογραφίασ εξζκεςε τθ ηωι του ανθλίκου ςε ςοβαρό
κίνδυνο και
γ)αν ο δράςτθσ τθσ παραγωγισ του υλικοφ παιδικισ πορνογραφίασ είναι ζνα από τα αναφερόμενα ςτισ
περιπτϊςεισ α’ ζωσ και ςτ’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 342 πρόςωπα. Αν θ πράξθ των περιπτϊςεων β’ ι γ’ είχε ωσ
αποτζλεςμα τθ βαριά ςωματικι βλάβθ του πακόντοσ, επιβάλλεται *…+, αν δε αυτι είχε ωσ αποτζλεςμα το
κάνατο, επιβάλλεται *…+.
5. Πποιοσ εν γνϊςει αποκτά πρόςβαςθ ςε υλικό παιδικισ πορνογραφίασ μζςω τθσ τεχνολογίασ των
πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν, τιμωρείται *…+».
ΡΚ, ά. 348 Α

Σφμφωνα με το άρκρο αυτό, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 4267/2014 «υλικό παιδικισ
πορνογραφίασ» ςυνιςτοφν οι εικόνεσ (ςε θλεκτρονικά ι άλλα μζςα, πχ. ιςτοςελίδεσ, ζντυπα) ι τα
βίντεο με παιδιά που επιδίδονται ςε γενετιςιεσ δραςτθριότθτεσ ι/και κακοποιοφνται ςεξουαλικά
ι που εκκζτουν τα γεννθτικά όργανα ι το ςϊμα τουσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε αδιαμφιςβιτθτα να
προκαλεί ςεξουαλικι διζγερςθ. Κακϊσ ο νομοκζτθσ ςτοχεφει ςτθν προςταςία τθσ ανθλικότθτασ εν
γζνει, πορνογραφικό κεωρείται το υλικό που απεικονίηει τόςο ζνα υπαρκτό πρόςωπο όςο και ζνα
ψθφιακό δθμιοφργθμα που παραπζμπει ςε ανιλικο.
Τιμωρείται όποιοσ με πρόκεςθ παράγει, διακινεί ι με οποιοδιποτε τρόπο διακζτει ι ςυλλζγει υλικό
πορνογραφίασ ι παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με υλικό παιδικισ πορνογραφίασ (π.χ. γνωςτοποίθςθ
ιςτοςελίδων ι προςϊπων που κατζχουν πορνογραφικό υλικό). Επιπλζον, τιμωρείται και όποιοσ
διαπράττει τα παραπάνω μζςω τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ι όποιοσ ςυνειδθτά αποκτά πρόςβαςθ ςε
υλικό παιδικισ πορνογραφίασ. Οι περιπτϊςεισ αυτζσ ςυνιςτοφν πλθμμελιματα.
Το ζγκλθμα είναι κακοφργθμα αν γίνεται κατ’ επάγγελμα ι κατά ςυνικεια, αν το κφμα ιταν κάτω
των δεκαπζντε ετϊν ι αν για τθν παραγωγι του υλικοφ ο ανιλικοσ είχε πζςει κφμα απειλισ και
εξαναγκαςμοφ ι κφμα εκμετάλλευςθσ κάποιου είδουσ αναπθρίασ του, κακϊσ και αν υπιρξε
ςωματικι βλάβθ του παιδιοφ ι ακόμθ και κάνατοσ.
Ρροςζλκυςθ Ραιδιϊν για Γενετιςιουσ Λόγουσ
«Πποιοσ με πρόκεςθ, μζςω τθσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν, προτείνει ςε ανιλικο που δεν
ςυμπλιρωςε τα δεκαπζντε ζτθ, να ςυναντιςει αυτόν ι τρίτον, με ςκοπό τθ διάπραξθ ςε βάροσ του των
αδικθμάτων των άρκρων 339 παράγραφοι 1 και 2 ι 348Α, όταν θ πρόταςθ αυτι ακολουκείται από περαιτζρω
πράξεισ που οδθγοφν ςε μία τζτοια ςυνάντθςθ, τιμωρείται *…+».
ΡΚ, α. 348 Β
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Με τθ διάταξθ αυτι τιμωρείται όποιοσ με τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ προτείνει ςε ανιλικο κάτω
των δεκαπζντε ετϊν να ςυναντιςει τον ίδιο ι τρίτο πρόςωπο με ςκοπό τθν αποπλάνθςθ του
ανθλίκου ι/και τθν παραγωγι πορνογραφικοφ υλικοφ, αν τελικά ακολουκιςουν πράξεισ που να
οδθγοφν ςε ςυνάντθςθ. Θ πράξθ ςυνιςτά πλθμμζλθμα.
Ρορνογραφικζσ παραςτάςεισ ανθλίκων
«1. Πποιοσ εξωκεί ι παραςφρει ανιλικο προκειμζνου να ςυμμετάςχει ςε πορνογραφικζσ
παραςτάςεισ ι διοργανϊνει αυτζσ, τιμωρείται ωσ εξισ:
α) αν ο πακϊν δεν ςυμπλιρωςε τα δϊδεκα ζτθ, *…+, β) αν πακϊν ςυμπλιρωςε τα δϊδεκα αλλά όχι
τα δεκατζςςερα ζτθ, *...+, γ) αν ο πακϊν ςυμπλιρωςε τα δεκατζςςερα και μζχρι τα δεκαπζντε ζτθ,
*...+ και δ) αν ο πακϊν ςυμπλιρωςε τα δεκαπζντε ζτθ, *…+. Πποιοσ εν γνϊςει, ζχοντασ καταβάλλει
ςχετικό αντίτιμο, παρακολουκεί πορνογραφικι παράςταςθ ςτθν οποία ςυμμετζχουν ανιλικοι
τιμωρείται *…+.
2. Εφόςον οι πράξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου τελζςτθκαν με τθ χριςθ εξαναγκαςμοφ ι βίασ
ι απειλισ, προκειμζνου να ςυμμετάςχει ανιλικοσ ςε πορνογραφικζσ παραςτάςεισ ι με ςκοπό τθν
επιδίωξθ οικονομικοφ οφζλουσ από αυτζσ, επιβάλλεται *…+
3. Ρορνογραφικι παράςταςθ, κατά τθν ζννοια των προθγοφμενων παραγράφων, ςυνιςτά θ
οργανωμζνθ απευκείασ ζκκεςθ, που προορίηεται για κζαςθ ι ακρόαςθ, μεταξφ άλλων και με χριςθ
τθσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν:
α) ανθλίκου που επιδίδεται ςε πραγματικι ι εικονικι πράξθ γενετιςιου χαρακτιρα ι
β) των γεννθτικϊν οργάνων ι του ςϊματοσ εν γζνει του ανθλίκου κατά τρόπο που προδιλωσ
προκαλεί γενετιςια διζγερςθ.»
ΡΚ, α. 348 Γ
Σφμφωνα με το άρκρο αυτό, το οποίο ειςιχκθ με τον Ν. 4267/2014, ωσ «πορνογραφικι
παράςταςθ» εννοείται θ οργανωμζνθ ζκκεςθ ανθλίκων που επιδίδονται πραγματικά ι εικονικά
ςε γενετιςιεσ δραςτθριότθτεσ ι που επιδεικνφουν τα γεννθτικά όργανα ι το ςϊμα τουσ εν γζνει,
με τζτοιο τρόπο ϊςτε αδιαμφιςβιτθτα να προκαλεί ςεξουαλικι διζγερςθ. Θ ζκκεςθ αυτι του
ανθλίκου μπορεί να πραγματοποιείται απευκείασ ςε κοινό ι να περιλαμβάνει τθ χριςθ τθσ
τεχνολογίασ και ζχει ςκοπό τθ κζαςθ ι τθν ακρόαςθ.
Τιμωροφνται τα πρόςωπα που εξωκοφν ι παραςφρουν ανθλίκουσ προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςε
τζτοιεσ παραςτάςεισ πορνογραφικοφ χαρακτιρα ι που τισ διοργανϊνουν ι τισ παρακολουκοφν. Το
αδίκθμα είναι πλθμμζλθμα. Ωςτόςο, κακουργθματικζσ είναι οι περιπτϊςεισ που ζχει χρθςιμοποιθκεί
βία, απειλι ι εξαναγκαςμόσ εισ βάροσ του ανθλίκου, κακϊσ και όταν επιδιϊκεται οικονομικό όφελοσ
από τθ διοργάνωςθ των εν λόγω παραςτάςεων.
Μαςτροπεία
«1. Πποιοσ, για να εξυπθρετιςει τθν ακολαςία άλλων, προάγει ι εξωκεί ςτθν πορνεία ανιλικο ι υποκάλπει ι
εξαναγκάηει ι διευκολφνει ι ςυμμετζχει ςτθν πορνεία ανθλίκων τιμωρείται *…+».
«2. Με *…+ τιμωρείται ο υπαίτιοσ, αν το ζγκλθμα τελζςτθκε:
α) εναντίον προςϊπου νεότερου των δεκαπζντε ετϊν,
β) με απατθλά μζςα,
γ) από τον ανιόντα ςυγγενι εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ ι από κετό γονζα, ςφηυγο, επίτροπο ι από άλλον ςτον
οποίο ζχουν εμπιςτευκεί τον ανιλικο για ανατροφι, διδαςκαλία, επίβλεψθ ι φφλαξθ, ζςτω και προςωρινι,
δ) από υπάλλθλο ο οποίοσ κατά τθν άςκθςθ τθσ υπθρεςίασ του ι επωφελοφμενοσ από τθν ιδιότθτά του αυτι
διαπράττει ι ςυμμετζχει με οποιονδιποτε τρόπο ςτθν πράξθ,
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ε) με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων επικοινωνίασ,
ςτ) με προςφορά ι υπόςχεςθ πλθρωμισ χρθμάτων ι οποιουδιποτε άλλου ανταλλάγματοσ».
ΡΚ, ά. 349, § 1, 2

Τιμωρείται όποιοσ είτε προάγει ι εξωκεί ανιλικο ςτθν πορνεία είτε υποκάλπει ι εξαναγκάηει ι
διευκολφνει ι ςυμμετζχει ςτθν πορνεία ανθλίκων. Επιβαρυντικζσ είναι ενδεικτικά οι περιπτϊςεισ
όταν το ανιλικο κφμα είναι κάτω των δεκαπζντε ετϊν, όταν ο δράςτθσ είναι ο γονζασ ι
παπποφσ/γιαγιά (ανιϊν ςυγγενισ) ι κετόσ γονζασ, επίτροποσ ι άλλοσ ςτον οποίο είχαν εμπιςτευτεί
τον ανιλικο για ανατροφι, διδαςκαλία, επίβλεψθ ι φφλαξθ. Το ζγκλθμα είναι κακοφργθμα.
Σωματεμπορία
«1. Πποιοσ με τθ χριςθ βίασ, απειλισ ι άλλου εξαναγκαςτικοφ μζςου ι τθν επιβολι ι κατάχρθςθ εξουςίασ
προςλαμβάνει, μεταφζρει ι προωκεί εντόσ ι εκτόσ τθσ επικράτειασ, κατακρατεί, υποκάλπει, παραδίδει με ι
χωρίσ αντάλλαγμα ςε άλλον ι παραλαμβάνει από άλλον πρόςωπο με ςκοπό να προβεί ο ίδιοσ ι άλλοσ ςτθ
γενετιςια εκμετάλλευςθ του τιμωρείται *…+».
«2. Με τθν ποινι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου τιμωρείται ο υπαίτιοσ αν, για να πετφχει τον ίδιο ςκοπό,
αποςπά τθ ςυναίνεςθ προςϊπου με τθ χριςθ απατθλϊν μζςων ι το παραςφρει, εκμεταλλευόμενοσ τθν
ευάλωτθ κζςθ του με υποςχζςεισ, δϊρα, πλθρωμζσ ι παροχι άλλων ωφελθμάτων».
«3. Πποιοσ εν γνϊςει ενεργεί αςελγι πράξθ με πρόςωπο το οποίο τελεί υπό τισ ςυνκικεσ που περιγράφονται
ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 τιμωρείται *…+».
«4. Τιμωρείται ο υπαίτιοσ ςφμφωνα με τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ, αν θ πράξθ:
α) ςτρζφεται κατά ανθλίκου ι ςυνδζεται με τθν πνευματικι αδυναμία ι τθν κουφότθτα του πακόντοσ
β) τελζςτθκε από ζνα από τα πρόςωπα που αναφζρονται ςτο ςτοιχείο γ’ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 349
γ) ςυνδζεται με τθν παράνομθ είςοδο, παραμονι ι ζξοδο του πακόντοσ από τθ χϊρα,
δ) τελείται κατ’ επάγγελμα
ε) τελείται από υπάλλθλο ο οποίοσ κατά τθν άςκθςθ τθσ υπθρεςίασ του ι επωφελοφμενοσ από τθν ιδιότθτά του
αυτι διαπράττει ι ςυμμετζχει με οποιονδιποτε τρόπο ςτθν πράξθ, ι
ςτ) είχε ωσ αποτζλεςμα τθ βαριά ςωματικι βλάβθ του πακόντοσ».
«5. Αν κάποια από τισ πράξεισ τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ παραγράφου είχε ωσ αποτζλεςμα το κάνατο του
πακόντοσ».
«6. Θ κατά τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ γενετιςια εκμετάλλευςθ ςυνίςταται ςτθν επιχείρθςθ από
κερδοςκοπία οποιαςδιποτε αςελγοφσ πράξθσ ι ςτθ χρθςιμοποίθςθ από κερδοςκοπία του ςϊματοσ, τθσ φωνισ
ι τθσ εικόνασ προςϊπου για τθν πραγματικι ι προςποιθτι επιχείρθςθ τζτοιασ πράξθσ ι για τθν παροχι
εργαςίασ ι υπθρεςιϊν που αποςκοποφν ςτθ γενετιςια διζγερςθ”.
ΡΚ, ά. 351

Τιμωρείται όποιοσ με βία, απειλι, άλλο εξαναγκαςτικό μζςο ι κατάχρθςθ ι επιβολι εξουςίασ
προςλαμβάνει, μεταφζρει, κατακρατεί, παραδίδει (με ι χωρίσ αντάλλαγμα) άτομα ςε κάποιον άλλον
ι παραλαμβάνει άτομα με ςκοπό να εκμεταλλευτεί ο ίδιοσ ι κάποιοσ άλλοσ τθ γενετιςια ηωι τουσ.
Το αδίκθμα είναι κακοφργθμα. Επιβαρυντικι είναι θ περίπτωςθ μεταξφ άλλων όταν το ζγκλθμα
γίνεται ςε βάροσ ανθλίκου.
Αςζλγεια με Ανιλικο ζναντι Αμοιβισ
«1. Θ αςελγισ πράξθ με ανιλικο που τελείται από ενιλικο με αμοιβι ι με άλλα υλικά ανταλλάγματα ι θ
αςελγισ πράξθ μεταξφ ανθλίκων που προκαλείται από ενιλικο με τον ίδιο τρόπο και τελείται ενϊπιον αυτοφ ι
άλλου ενθλίκου τιμωρείται ωσ εξισ:
α) αν ο πακϊν δεν ςυμπλιρωςε τα δζκα ζτθ,
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β) αν ο πακϊν ςυμπλιρωςε τα δζκα, όχι όμωσ και τα δεκαπζντε ζτθ και
γ) αν ςυμπλιρωςε τα δεκαπζντε ζτθ,
Κατά τθν επιμζτρθςθ δεν εφαρμόηεται το άρκρο 83 ςτοιχείο εϋ».
«2. Θ κατά ςυνικεια τζλεςθ τθσ πράξθσ από τον ενιλικο ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο ςυνιςτά
επιβαρυντικι περίςταςθ».
«3. Αν θ πράξθ τθσ πρϊτθσ παραγράφου είχε ωσ αποτζλεςμα το κάνατο του πακόντοσ».
ΡΚ, ά. 351 Α

Τιμωρείται όποιοσ ενιλικοσ αςελγεί ςε βάροσ ανθλίκου ζναντι αμοιβισ ι άλλων υλικϊν
ανταλλαγμάτων, κακϊσ και όποιοσ ενιλικοσ προκαλεί ζναντι αμοιβισ ανιλικουσ να αςελγιςουν
μεταξφ τουσ είτε μπροςτά του είτε μπροςτά ςε «τρίτο» ενιλικο. Πταν το ανιλικο κφμα είναι κάτω
των δεκαπζντε ετϊν, το αδίκθμα είναι κακοφργθμα, ενϊ όταν το κφμα είναι δεκαπζντε και άνω θ
πράξθ είναι πλθμμζλθμα.
Εγκλιματα κατά τθσ Ηωισ
Ανκρωποκτονία με πρόκεςθ
«1. Πποιοσ με πρόκεςθ ςκότωςε άλλον τιμωρείται *…+».
ΡΚ, ά. 299 §1

Θ αφαίρεςθ τθσ ηωισ τιμωρείται με τθ μεγαλφτερθ ποινι. Το ζγκλθμα είναι κακοφργθμα.
Ζκκεςθ ςε Κίνδυνο
«1. Πποιοσ εκκζτει άλλον και ζτςι τον κακιςτά αβοικθτο, κακϊσ και όποιοσ με πρόκεςθ αφινει αβοικθτο ζνα
πρόςωπο που το ζχει ςτθν προςταςία του ι που ζχει υποχρζωςθ να το διατρζφει και να το περικάλπει ι να το
μεταφζρει, ι ζνα πρόςωπο που ο ίδιοσ το τραυμάτιςε υπαίτια, τιμωρείται *…+.
2. Αν θ βλάβθ προκάλεςε ςτον πακόντα:
α) βαριά βλάβθ ςτθν υγεία του, επιβάλλεται *…+,
β) το κάνατό του, επιβάλλεται *…+”.
ΡΚ, α. 306

Τιμωρείται όποιοσ εκκζτει άλλον ςε κίνδυνο (ηωισ ι ςωματικισ ακεραιότθτασ) και με αυτόν τον
τρόπο τον κακιςτά αβοικθτο. Επιπλζον τιμωρείται και όποιοσ από πρόκεςθ αφινει αβοικθτο: α)
ζνα πρόςωπο που το ζχει ςτθν προςταςία του ι που ζχει υποχρζωςθ να το διατρζφει και να το
περικάλπει (π.χ. ο νοςθλευτισ) ι να το μεταφζρει, β) ζνα πρόςωπο που ο ίδιοσ τραυμάτιςε υπαίτια.
Θ πράξθ τιμωρείται ωσ πλθμμζλθμα. Ωςτόςο, αν το κφμα υποςτεί βαρφ τραυματιςμό ι ακόμα και
κάνατο, το ζγκλθμα είναι κακοφργθμα.
Εγκλιματα ςχετικά με τθν Οικογζνεια
Ραραμζλθςθ τθσ Εποπτείασ Ανθλίκου
«1. Πποιοσ ενϊ ζχει υποχρζωςθ εποπτείασ ανθλίκου νεότερου από δεκαοχτϊ ετϊν παραλείπει να τον
παρεμποδίςει από τθν τζλεςθ αξιόποινθσ πράξθσ ι από το να επιδίδεται ςτθν πορνεία τιμωρείται *…+ αν δεν
ςυντρζχει περίπτωςθ να τιμωρθκεί αυςτθρότερα με άλλθ διάταξθ.
«2. Πποιοσ από αμζλεια γίνεται υπαίτιοσ τθσ παράλειψθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου τιμωρείται *…+».
«3. Θ ποινι τθσ παρ. 1 επιτείνεται *…+ και τθσ παρ. 2 ςε *…+, αν οι υπαίτιοι τθσ παράλειψθσ ζγιναν γονείσ,
επίτροποι, ι κθδεμόνεσ υπό τθν υπεφκυνθ επιμζλεια των οποίων ζχει τεκεί ο ανιλικοσ ςφμφωνα με το άρκρο
122 αυτοφ του Κϊδικα».
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«4. Αν θ πράξθ που τζλεςε ο ανιλικοσ είναι πταίςμα, το δικαςτιριο μπορεί να απαλλάξει από κάκε ποινι τον
υπαίτιο τθσ παράλειψθσ των παρ. 1-3».
ΡΚ, ά. 360

Τιμωρείται αυτόσ που ενϊ ζχει υποχρζωςθ εποπτείασ ανθλίκου δεν τον εμποδίηει, είτε από πρόκεςθ
(δόλο) είτε από αμζλεια, α) από εγκλθματικι ςυμπεριφορά ι β) από το να επιδίδεται ςτθν πορνεία.
Το αδίκθμα είναι πλθμμζλθμα.

ΡΑΙΔΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ
Ροια εργαςιακι απαςχόλθςθ είναι νόμιμθ για ζνα παιδί και ποια όχι;
Στο κεφάλαιο Θϋ (άρκρα 50-68) του νόμου 3850/2010 ρυκμίηονται ςυγκεντρωτικά όλα τα κζματα
που αφοροφν κάκε μορφι απαςχόλθςθσ και αυτοαπαςχόλθςθσ των ανθλίκων, δθλαδι ατόμων κάτω
των δεκαοκτϊ ετϊν. Από τισ ρυκμίςεισ του νόμου εξαιροφνται οι οικογενειακοφ χαρακτιρα ελαφριζσ
και περιςταςιακζσ εργαςίεσ ςτον γεωργικό, δαςικό και κτθνοτροφικό τομζα (εφόςον τελοφνται κατά
τθ διάρκεια τθσ θμζρασ).
Οι ανιλικοι κάτω των 15 ετϊν απαγορεφεται να απαςχολοφνται ςε οποιαδιποτε εργαςία, εκτόσ αν
πρόκειται για καλλιτεχνικζσ ι παρεμφερείσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. διαφιμιςθ), από τισ οποίεσ δεν
απειλείται θ ςωματικι και θ ψυχικι τουσ υγεία ι θ θκικι τουσ και δεν ξεπερνοφν τισ δφο μζχρι πζντε
ϊρεσ θμερθςίωσ ανάλογα με τθν θλικία.
Σε κάκε περίπτωςθ είναι παράνομο να απαςχολοφνται ανιλικοι ςε εργαςίεσ «επικίνδυνεσ, βαριζσ ι
ανκυγιεινζσ, κακϊσ και ςε εργαςίεσ που βλάπτουν τθν ψυχικι τουσ υγεία και γενικά εμποδίηουν τθν
ελεφκερθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ», κακϊσ και να εργάηονται τθ νφχτα (ειδικά από τισ
δζκα το βράδυ μζχρι τισ ζξι το πρωί).
Ραιδιά κάτω των 16 ετϊν, κακϊσ και παιδιά που φοιτοφν ςε κάκε τφπου ςχολείο, δεν επιτρζπεται να
απαςχολοφνται πάνω από ζξι ϊρεσ τθν θμζρα και τριάντα ϊρεσ τθ βδομάδα. Πλοι οι ανιλικοι
εργαηόμενοι δικαιοφνται δϊδεκα ϊρεσ ξεκοφραςθσ τθ μζρα. Κατά τα λοιπά, οι ανιλικοι εργαηόμενοι
δικαιοφνται και αυτοί, όπωσ και οι ενιλικοι εργαηόμενοι, βιβλιάριο εργαςίασ, αποδοχζσ και άδειεσ
(με ειδικι πρόβλεψθ για άδειεσ λόγω ςπουδϊν ςτο ςχολείο).
Επίςθσ, απαγορεφεται να είναι εργοδότεσ ανθλίκων άτομα που ζχουν καταδικαςτεί για εγκλιματα
κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ και γενετιςιασ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ ι για εγκλιματα
παραςκευισ, εμπορίασ ι ςυνταγογράφθςθσ ναρκωτικϊν ουςιϊν.
Ραραμζλθςθ αποτροπισ από επαιτεία ι αλθτεία
«Τιμωρείται με φυλάκιςθ: α) όποιοσ εξωκεί ςε επαιτεία ι παραλείπει να εμποδίςει από τθν επαιτεία ι τθν
αλθτεία πρόςωπα που ζχει τθν επιμζλειά τουσ ι που βρίςκονται ςε ςχζςθ εξάρτθςθσ από αυτόν, β) όποιοσ
παραδίδει ι προμθκεφει ςε άλλουσ πρόςωπα θλικίασ κάτω των 17 ετϊν ι που ζχουν υπερβεί αυτιν τθν θλικία,
είναι όμωσ ςωματικά ι διανοθτικά ανάπθρα, για να προκαλοφν με τθ νεαρι τουσ θλικία ι με τθ τυχόν ςωματικι
ι διανοθτικι αςκζνεια ι αναπθρία τουσ τον οίκτο ι τθν περιζργεια του κοινοφ για χρθματικό όφελοσ δικό του ι
άλλου».
ΡΚ, α. 409

Με τθ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ τιμωρείται αυτόσ που είτε εξωκεί ςτθν επαιτεία είτε δεν εμποδίηει από
τθν επαιτεία ανιλικο, τον οποίο ζχει υπό τθν επιμζλειά του ι φροντίδα του. Επιπλζον, τιμωρείται
όποιοσ προμθκεφει ςε άλλουσ ανιλικα άτομα κάτω των 17 ετϊν ι ακόμθ και ενιλικα άτομα με
ςωματικζσ ι διανοθτικζσ αναπθρίεσ (ϊςτε να προκαλοφν τον οίκτο των περαςτικϊν), με ςκοπό να
αποκομίςει ο ίδιοσ ι άλλοσ χρθματικό κζρδοσ.
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ΥΡΟΧΕΩΣΘ ΑΝΑΦΟΑΣ
Τι ΟΙΗΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΑ;
Αναφορά είναι θ ανακοίνωςθ ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν ςε ζνα φορζα προςταςίασ του παιδιοφ
που δζχεται αναφορζσ ι ςτθν αςτυνομία ι ςε δικαςτικι αρχι ςχετικά με ζνα παιδί. Συγκεκριμζνα, το
πρόςωπο που κάνει τθν αναφορά ζχει βάςιμεσ υποψίεσ ότι κινδυνεφει θ ςωματικι ι πνευματικι
υγεία του παιδιοφ ωσ αποτζλεςμα κακοποίθςθσ ι παραμζλθςθσ. Μια αναφορά δεν αποτελεί εκ των
πραγμάτων επίςθμθ καταγγελία αλλά προλθπτικι ενζργεια για επιβεβαίωςθ ςυγκεκριμζνων
πλθροφοριϊν και περαιτζρω αξιολόγθςθ.
Αν ωςτόςο κζλει κάποιοσ να κάνει επίςθμθ καταγγελία, δθλαδι να υποβάλλει μινυςθ, οφείλει να
γνωρίηει ότι κα κλθκεί να πλθρϊςει ζνα παράβολο των 100 ευρϊ (ΚΡΔ 42, § 3).
Αυτό δεν ιςχφει για


Τα κφματα που υποβάλουν τα ίδια καταγγελία (ζγκλθςθ) για εγκλιματα κατά τθσ
γενετιςιασ ελευκερίασ και οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ και για
εγκλιματα ενδοοικογενειακισ βίασ (ΚΡΔ 46, § 2), και



Για όςουσ δικαιοφνται νομικι βοικεια ςφμφωνα με το άρκρο 1 του ν. 3226/2004.

Μπορεί κάποιοσ να ΒΑΣΙΣΤΕΙ ςε ΑΛΛΟ ΡΟΣΩΡΟ ότι κα κάνει ΑΝΑΦΟΑ για ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚαΡαΡ;
Θ ευκφνθ του επαγγελματία για αναφορά όταν αντιλαμβάνεται ι υποψιάηεται ότι ζνα παιδί
κακοποιείται ι παραμελείται δεν επιμερίηεται και βαρφνει τον κακζνα ξεχωριςτά. Θ ευκφνθ
υφίςταται ακζραια για κάκε επαγγελματία που ζχει λάβει γνϊςθ, ανεξάρτθτα από τισ ενζργειεσ που
ακολοφκθςαν ι όχι οι ςυνάδελφοι, προϊςτάμενοι ι υφιςτάμενοί του.
Άρα θ απάντθςθ ςε αυτό το ερϊτθμα είναι αρνθτικι. Κανζνασ δεν μπορεί να βαςιςτεί ςε κάποιον
άλλον ότι κα κάνει αναφορά υποψίασ φπαρξθσ περιςτατικοφ ΚαΡα-Ρ για λογαριαςμό του.
ΡΑΑΣΙΩΡΘΣΘ ΕΓΚΛΘΜΑΤΩΝ: Τι ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ υπάρχουν;
«1. Πποιοσ, ενϊ ζμακε με τρόπο αξιόπιςτο ότι μελετάται κακοφργθμα ι ότι άρχιςε ιδθ θ εκτζλεςι του, και ςε
χρόνο τζτοιον ϊςτε να μπορεί ακόμα να προλθφκεί θ τζλεςθ ι το αποτζλεςμά του, παραλείπει να το αναγγείλει
εγκαίρωσ ςτθν αρχι, τιμωρείται, αν το κακοφργθμα τελζςτθκε ι ζγινε απόπειρά του, με φυλάκιςθ μζχρι τριϊν
ετϊν, ανεξάρτθτα αν ο δράςτθσ τιμωρθκεί.
«2. Θ παράλειψθ αυτι μζνει ατιμϊρθτθ αν θ αναγγελία ςτθν αρχι κα αφοροφςε πρόςωπο οικείο εκείνου που
τθν παρζλειψε».
ΡΚ, ά. 232

Πταν κάποιοσ πλθροφορείται με αξιόπιςτο τρόπο (π.χ. με αποκάλυψθ, ιταν μάρτυρασ) ότι ςυμβαίνει
ι ςχεδιάηεται να ςυμβεί κακοφργθμα *π.χ. βαριά ςωματικι βλάβθ ανθλίκου, μεκοδευμζνθ (ςκόπιμθ)
ςωματικι βλάβθ, βιαςμόσ, αιμομιξία, κατάχρθςθ ανθλίκου ςε αςζλγεια, αποπλάνθςθ παιδιοφ,
μαςτροπεία, αςζλγεια με ανιλικο ζναντι αμοιβισ+ και δεν το αναφζρει ςτισ Αρχζσ, τιμωρείται.
Δεν τιμωρείται αυτόσ που δεν ζκανε αναφορά γιατί ικελε να προςτατεφςει οικείο του, κάτι το οποίο
κα ζπρεπε να ανακεωρθκεί όταν πρόκειται για εγκλιματα κατά ανθλίκων.
Ροια είναι θ ΥΡΟΧΕΩΣΘ των ΑΝΑΚΙΤΙΚΩΝ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ;
«Οι ανακριτικοί υπάλλθλοι οφείλουν να ανακοινϊςουν χωρίσ χρονοτριβι ςτον αρμόδιο ειςαγγελζα οτιδιποτε
πλθροφοροφνται με κάκε τρόπο για αξιόποινθ πράξθ που διϊκεται αυτεπαγγζλτωσ».
ΚΡΔ, ά. 37, § 1

«Ανακριτικοί υπάλλθλοι» (γενικοί) είναι: α) οι πταιςματοδίκεσ ι ειρθνοδίκεσ, β) βακμοφόροι τθσ
αςτυνομίασ ι αςτυνομικοί υπάλλθλοι με βακμό τουλάχιςτον υπαρχιφφλακα.
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Αυτεπάγγελτα κινείται θ ποινικι δίωξθ όταν δεν απαιτείται από το ίδιο το κφμα να καταγγείλει το
ζγκλθμα ςε βάροσ του (ζγκλθςθ), αλλά αρκεί να ενθμερϊςει κάποιοσ τισ αρχζσ (ΚΡΔ 36). Τα
εγκλιματα που ςχετίηονται με τθν κακοποίθςθ και παραμζλθςθ παιδιοφ διϊκονται αυτεπάγγελτα.
«Έγκλθςθ» είναι θ καταγγελία του αδικιματοσ που γίνεται από το ίδιο το κφμα.
Ροια είναι θ ΥΡΟΧΕΩΣΘ των ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ςτο χϊρο τθσ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ;
«Εκπαιδευτικόσ τθσ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ο οποίοσ, κατά τθν εκτζλεςθ του
εκπαιδευτικοφ του ζργου, με οποιονδιποτε τρόπο πλθροφορείται ι διαπιςτϊνει ότι ζχει διαπραχκεί ςε βάροσ
μακθτι ζγκλθμα ενδοοικογενειακισ βίασ, ενθμερϊνει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, το διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ.
Ο διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ ανακοινϊνει αμζςωσ τθν αξιόποινθ πράξθ ςτον αρμόδιο ειςαγγελζα,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 37 του Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ, ι ςτθν
πλθςιζςτερθ αςτυνομικι αρχι. Τθν ίδια υποχρζωςθ ζχουν οι εκπαιδευτικοί και οι διευκυντζσ των ιδιωτικϊν
ςχολείων, κακϊσ και οι υπεφκυνοι των πάςθσ φφςεωσ Μονάδων Ρροςχολικισ Αγωγισ».
Ν. 3500/2006, ά. 23, § 1

Εφόςον οι εκπαιδευτικοί κατά τθ διάρκεια του εκπαιδευτικοφ τουσ ζργου πλθροφορθκοφν ι
διαπιςτϊςουν ότι ζνα ζγκλθμα ενδοοικογενειακισ βίασ λαμβάνει χωρά ςε βάροσ μακθτι,
υποχρεοφνται να το αναφζρουν, χωρίσ κακυςτζρθςθ, ςτο διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ και
αυτόσ με τθν ςειρά του ςτον αρμόδιο ειςαγγελζα. Τθν ίδια υποχρζωςθ ζχουν οι εκπαιδευτικοί και
οι διευκυντζσ των ιδιωτικϊν ςχολείων, κακϊσ και οι υπεφκυνοι κάκε τφπου Μονάδασ
Ρροςχολικισ Αγωγισ.
Ο εκπαιδευτικόσ είναι θ βαςικότερθ ενιλικθ παρουςία ςτθ ηωι των παιδιϊν μετά τουσ γονείσ και
από τουσ ελάχιςτουσ που μποροφν να αντιλθφκοφν ζγκαιρα τισ ενδείξεισ κακοποίθςθσ και
παραμζλθςθσ των παιδιϊν.
ΣΘΜΑΝΤΙΚΟ: Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ανακριτζσ, ϊςτε να πρζπει να επαλθκεφςουν τισ
δθλϊςεισ του παιδιοφ ι τισ πλθροφορίεσ που δζχτθκαν για κάποιο παιδί και να προβοφν ςε
οριςτικά ςυμπεράςματα για τθν φπαρξθ ι τθν πικανι κακοποίθςθ ι παραμζλθςθ ενόσ παιδιοφ.
Ροια είναι θ ΥΡΟΧΕΩΣΘ των ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ;
«2. Οι υπόλοιποι δθμόςιοι υπάλλθλοι, κακϊσ και εκείνοι ςτουσ οποίουσ ανατζκθκε προςωρινά δθμόςια
υπθρεςία, ζχουν τθν ίδια υποχρζωςθ για τισ αξιόποινεσ πράξεισ τθσ παρ. 1, αν πλθροφορικθκαν γι’ αυτζσ κατά
τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ.
3. Θ ανακοίνωςθ γίνεται γραπτϊσ και πρζπει να περιζχει όλα τα ςτοιχεία που υπάρχουν και αφοροφν τθν
αξιόποινθ πράξθ, τουσ δράςτεσ και τισ αποδείξεισ».
ΚΡΔ, ά. 37, § 2, 3

Πλοι οι δθμόςιοι υπάλλθλοι (ακόμθ και όςοι βρίςκονται προςωρινά ςε τζτοια κζςθ)
υποχρεοφνται να ανακοινϊςουν ςτον ειςαγγελζα οποιοδιποτε αδίκθμα διϊκεται αυτεπάγγελτα
και το αντιλιφκθκαν ι το πλθροφορικθκαν εν ϊρα υπθρεςίασ. Μάλιςτα, θ ανακοίνωςθ κα
πρζπει να γίνεται γραπτά και να περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία που υπάρχουν για το αδίκθμα και
το δράςτθ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΛΙΤΕΣ ΥΡΑΧΕΙ ΥΡΟΧΕΩΣΘ ΑΝΑΦΟΑΣ;
«1. Ακόμα και οι ιδιϊτεσ οφείλουν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ που προβλζπονται από το νόμο, αν
αντιλθφκοφν οι ίδιοι αξιόποινθ πράξθ που διϊκεται αυτεπάγγελτα, να τθν αναγγείλουν ςτον ειςαγγελζα
πλθμμελειοδικϊν ι ςε οποιονδιποτε ανακριτικό υπάλλθλο. Θ αναγγελία αυτι μπορεί να γίνει είτε εγγράφωσ με
μια αναφορά ι προφορικά, οπότε ςυντάςςεται ζκκεςθ».
«2. Στθν αναφορά ι ςτθν προφορικι διλωςθ πρζπει να αναφζρονται όλεσ οι λεπτομζρειεσ που αφοροφν ςτθν
πράξθ, τουσ δράςτεσ και τισ αποδείξεισ».
«3. Αν πολλοί πλθροφορικθκαν για τθ αξιόποινθ πράξθ, τότε κακζνασ ζχει ξεχωριςτά τθν υποχρζωςθ αυτι».
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ΚΡΔ, ά. 40

Ο νομοκζτθσ υποχρεϊνει και τουσ πολίτεσ να αναφζρουν, είτε γραπτά είτε προφορικά, ςτον
ειςαγγελζα ι ςε ανακριτικό υπάλλθλο κάκε αξιόποινθ πράξθ που διϊκεται αυτεπάγγελτα, τθν
οποία ζμακαν με τρόπο αξιόπιςτο ότι ςυμβαίνει ι ςχεδιάηεται να ςυμβεί.
«Συγκεκριμζνθ περίπτωςθ» που ο νόμοσ υποχρεϊνει τουσ πολίτεσ ςε αναφορά είναι το άρκρο 232
του Ροινικοφ Κϊδικα ςχετικά με τθν παράλειψθ αναφοράσ κακουργθμάτων.
Ππωσ για τουσ επαγγελματίεσ ζτςι και για τουσ πολίτεσ θ υποχρζωςθ να αναφζρουν περιςτατικό
ΚαΡα-Ρ βαρφνει τον κακζνα ξεχωριςτά. Δθλαδι δεν παραβλζπεται το γεγονόσ επειδι ο πολίτθσ
πιςτεφει είτε ότι κάποιοσ άλλοσ κα αναφζρει το περιςτατικό είτε ότι δεν τον αφορά.

ΑΣΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΟΘΤΟΥ
Και με το ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΡΟΘΤΟ τι γίνεται;
Ρότε θ ΡΑΑΒΙΑΣΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ είναι ΝΟΜΙΜΘ;
«Θ πράξθ δεν είναι άδικθ και μζνει ατιμϊρθτθ αν ο υπαίτιοσ απζβλεπε ςτθν εκπλιρωςθ κακικοντόσ του ι ςτθ
διαφφλαξθ ζννομου ι για άλλο λόγο δικαιολογθμζνου ουςιϊδουσ ςυμφζροντοσ, δθμόςιου ι του ίδιου ι
κάποιου άλλου, το οποίο δεν μποροφςε να διαφυλαχκεί διαφορετικά».
ΡΚ, ά. 371, § 4

Πταν κίγεται θ ηωι, θ ςωματικι και ψυχικι ακεραιότθτα, θ προςωπικι ελευκερία, θ γενετιςια
ελευκερία και αξιοπρζπεια ενόσ παιδιοφ υπάρχει ουςιϊδεσ ζννομο ςυμφζρον, του παιδιοφ
πρωτίςτωσ αλλά και δθμοςίου αφοφ ςφμφωνα με τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ (Ρ.Ο.Υ.) θ
κακοποίθςθ παιδιϊν ςυνιςτά μείηον πρόβλθμα Δθμόςιασ Υγείασ (W.H.O.,1999). Ζτςι, όποιοσ
επαγγελματίασ παραβιάηει το επαγγελματικό απόρρθτο προςτατεφει ζννομο ςυμφζρον (κατά
κφριο λόγο) του παιδιοφ που κινδυνεφει ι κινδφνευςε και θ πράξθ του δεν είναι άδικθ βάςει του
νόμου δθλαδι δεν τιμωρείται.
Αναφορά υποψιϊν γενετιςιασ εκμετάλλευςθσ ι κακοποίθςθσ
«1. Κάκε Μζροσ λαμβάνει τα απαιτοφμενα νομοκετικά ι άλλα μζτρα, προκειμζνου να διαςφαλίςει ότι οι
κανόνεσ εμπιςτευτικότθτασ που επιβάλλονται από το εςωτερικό δίκαιο ςε οριςμζνουσ επαγγελματίεσ, οι οποίοι
ζρχονται κατά τθν εργαςία τουσ ςε επαφι με παιδιά, δεν αποτελοφν εμπόδιο ςτθ δυνατότθτα, για τουσ
επαγγελματίεσ αυτοφσ, να αναφζρουν, ςτισ υπθρεςίεσ που είναι αρμόδιεσ για τθν προςταςία των παιδιϊν,
οποιαδιποτε κατάςταςθ για τθν οποία ζχουν εφλογθ αιτία να πιςτεφουν ότι ζνα παιδί είναι κφμα γενετιςιασ
εκμετάλλευςθσ ι κακοποίθςθσ».
«2. Κάκε Μζροσ λαμβάνει τα απαιτοφμενα νομοκετικά ι άλλα μζτρα, προκειμζνου να ενκαρρφνει
οποιονδιποτε γνωρίηει ι υποψιάηεται, καλόπιςτα, περιςτατικά γενετιςιασ εκμετάλλευςθσ ι κακοποίθςθσ
παιδιϊν, να αναφζρει αυτά ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ».
Σφμβαςθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθν Ρροςταςία των Ραιδιϊν κατά τθσ Γενετιςιασ Εκμετάλλευςθσ και
Κακοποίθςθσ (Lanzarote), άρκρο 12 (κυρωτικόσ νόμοσ 3727/2008)

Με το άρκρο 12 τθσ Σφμβαςθσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθν προςταςία των παιδιϊν από τθ
ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ και κακοποίθςθ (Lanzarote) θ χϊρα μασ ζχει δεςμευτεί να διαςφαλίςει
ότι οι κανόνεσ εμπιςτευτικότθτασ που επιβάλλονται ςε οριςμζνουσ επαγγελματίεσ δεν αποτελοφν
εμπόδιο ςτθ δυνατότθτα να αναφζρουν ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ καταςτάςεισ για τισ οποίεσ ζχουν
εφλογθ υποψία ότι το παιδί είναι κφμα ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ι εκμετάλλευςθσ.
«Επιτρζπεται ςε όςουσ ζχουν υποχρζωςθ τιρθςθσ εχεμφκειασ και ζρχονται κατά τθν εργαςία τουσ ςε επαφι με
παιδιά, να αναφζρουν ςτθν αρμόδια αρχι, κατά παρζκκλιςθ τθσ ανωτζρω υποχρζωςθσ (του επαγγελματικοφ
απορριτου), οποιαδιποτε κατάςταςθ για τθ οποία ζχουν εφλογθ αιτία να πιςτεφουν ότι ζνα παιδί είναι κφμα
γενετιςιασ εκμετάλλευςθσ ι κακοποίθςθσ».
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Ν. 3727/2008, Κεφάλαιο Α’, ά. 2, § 3

ΣΘΜΑΝΤΙΚΟ: Οι επαγγελματίεσ που ζρχονται ςε επαφι με παιδιά και πιςτεφουν εφλογα ότι ζνα
παιδί κακοποιείται ςεξουαλικά ι το εκμεταλλεφονται ςεξουαλικά επιτρζπεται να άρουν το
απόρρθτο και να αναφζρουν το ςυμβάν ι τισ υποψίεσ τουσ ςτισ Αρχζσ.
Κοινωνικόσ Λειτουργόσ
«Να τθρεί αυςτθρά εχεμφκεια ςε ιδιωτικά απόρρθτα που του ζχει εμπιςτευκεί ο εξυπθρετοφμενοσ ι που ζχουν
περιζλκει ςε γνϊςθ του κατά τθν άςκθςθ του επαγγζλματόσ του ι λόγω τθσ ιδιότθτάσ του. Στο πλαίςιο τθσ
τιρθςθσ του υπθρεςιακοφ απόρρθτου οφείλει επίςθσ να επαγρυπνεί για τθ μυςτικότθτα των εγγράφων
ςτοιχείων που τθροφνται ςτθν υπθρεςία που υπθρετεί. Σε περίπτωςθ που ο Κοινωνικόσ Λειτουργόσ κλθκεί να
εξεταςκεί ωσ μάρτυρασ από δικαςτικι ι άλλθ Αρχι, για κζματα για τα οποία υποχρεοφνται να τθριςει
εχεμφκεια, οφείλει να προβαίνει ςε ςαφι διλωςθ τόςο για τθν ιδιότθτά του όςο και για τθν υποχρζωςι του
αυτι.
Δεν αποτελεί παραβίαςθ τθσ επαγγελματικισ εχεμφκειασ θ γνωςτοποίθςθ από τον Κοινωνικό Λειτουργό
πλθροφοριϊν ι γεγονότων, όταν θ ενζργειά του αποςκοπεί ςτθ διαφφλαξθ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ι τθν
προςταςία τθσ ςωματικισ και ψυχικισ ακεραιότθτασ ανθλίκων».
ΡΔ 23/1992, ά. 6, § ε

Στο προεδρικό διάταγμα που αφορά τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ των κοινωνικϊν λειτουργϊν (ΡΔ
23/1992) αναφζρεται ρθτά ότι δεν τίκεται κζμα τιρθςθσ εχεμφκειασ όταν κινδυνεφει ανκρϊπινθ
ηωι ι θ ςωματικι και ψυχικι ακεραιότθτα ανθλίκων.
Ψυχολόγοσ
«1. Ο Ψυχολόγοσ πρζπει να τθρεί απόλυτθ εχεμφκεια για όςα μακαίνει ι αντιλαμβάνεται κατά τθν άςκθςθ τον
επαγγζλματόσ του.
2. Οι παραβάτεσ τιμωροφνται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 371 του Ροινικοφ Νόμου. Οι διατάξεισ των
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρκρου αυτοφ εφαρμόηονται και ςτθν περίπτωςθ αυτι».
N. 991/1979, ά. 9

Ο νόμοσ 991/1979 που διζπει τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του ψυχολόγου ορίηει ότι ςε ςχζςθ με
το επαγγελματικό απόρρθτο εφαρμόηεται πλιρωσ το παραπάνω άρκρο (ΡΚ 371) του Ροινικοφ
Κϊδικα, ςυνεπϊσ αν ο επαγγελματίασ αποβλζπει ςτθ διαφφλαξθ ζννομου ι γενικά ςθμαντικοφ
ςυμφζροντοσ, δικοφ του ι άλλου, θ παραβίαςθ του απορριτου είναι νόμιμθ.
Ιατρόσ
«Θ άρςθ του ιατρικοφ απορριτου επιτρζπεται όταν: α) Ο ιατρόσ αποβλζπει ςτθν εκπλιρωςθ νομικοφ
κακικοντοσ. Νομικό κακικον ςυντρζχει όταν θ αποκάλυψθ επιβάλλεται από ειδικό νόμο, όπωσ ςτισ
περιπτϊςεισ γζννθςθσ, κανάτου, μολυςματικϊν νόςων και άλλεσ, ι από γενικό νόμο, όπωσ ςτθν υποχρζωςθ
ζγκαιρθσ αναγγελίασ ςτθν αρχι, όταν ο ιατρόσ μακαίνει με τρόπο αξιόπιςτο ότι μελετάται κακοφργθμα ι ότι
άρχιςε ιδθ θ εκτζλεςι του και, μάλιςτα, ςε χρόνο τζτοιο, ϊςτε να μπορεί ακόμα να προλθφκεί θ τζλεςθ ι το
αποτζλεςμά του. β) Ο ιατρόσ αποβλζπει ςτθ διαφφλαξθ ζννομου ι άλλου δικαιολογθμζνου, ουςιϊδουσ
δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι ςυμφζροντοσ του ίδιου του ιατροφ ι κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορεί να
διαφυλαχκεί διαφορετικά. γ) Πταν ςυντρζχει κατάςταςθ ανάγκθσ ι άμυνασ».
Ν. 3418/2005, ά. 13, § 3

Σφμφωνα με τον Κϊδικα Ιατρικισ Δεοντολογίασ, ο ιατρόσ μπορεί να άρει το απόρρθτο μεταξφ άλλων
όταν ζχει πλθροφορθκεί ότι ςυμβαίνει ι ότι ςχεδιάηεται να ςυμβεί κακοφργθμα, οπότε και
υποχρεοφται να το αναγγείλει ζγκαιρα ςτισ αρχζσ. Επίςθσ, το απόρρθτο αίρεται όταν ζτςι ο γιατρόσ
προςτατεφει ζννομο ςυμφζρον, όπωσ το ζννομο ςυμφζρον του παιδιοφ που κακοποιείται ι
παραμελείται και ζχει δικαίωμα να προςτατευτεί, ι και το δθμόςιο ζννομο ςυμφζρον, αφοφ όπωσ
προαναφζρκθκε θ κακοποίθςθ παιδιϊν αποτελεί μείηον ηιτθμα δθμόςιασ υγείασ. Επιπλζον, όταν
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υπάρχει κατάςταςθ ανάγκθσ, δθλαδι όταν επίκειται κίνδυνοσ ι είναι παρϊν για τον ανιλικο,
επιτρζπεται θ άρςθ του απορριτου, εφόςον αυτι αποςκοπεί ςτθν αποτροπι του κινδφνου.
Οδοντίατροσ
«Θ άρςθ του οδοντιατρικοφ απορριτου επιτρζπεται όταν: α. Ο οδοντίατροσ αποβλζπει ςτθν εκπλιρωςθ
νομικοφ κακικοντοσ. Νομικό κακικον ςυντρζχει όταν θ αποκάλυψθ επιβάλλεται από ειδικό νόμο, όπωσ ςτισ
περιπτϊςεισ γζννθςθσ, κανάτου, μολυςματικϊν νόςων και άλλων, ι από γενικό νόμο, όπωσ ςτθν υποχρζωςθ
ζγκαιρθσ αναγγελίασ ςτθν αρχι, όταν ο οδοντίατροσ μακαίνει με τρόπο αξιόπιςτο ότι μελετάται κακοφργθμα ι
ότι άρχιςε ιδθ θ εκτζλεςι του και μάλιςτα ςε χρόνο τζτοιο ϊςτε να μπορεί ακόμθ να προλθφκεί θ τζλεςθ ι το
αποτζλεςμά του. β. Ο οδοντίατροσ αποβλζπει ςτθ διαφφλαξθ ζννομου ι άλλου δικαιολογθμζνου, ουςιϊδουσ
δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ι ςυμφζροντοσ του ίδιου του οδοντιάτρου, ι κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορεί να
διαφυλαχκεί διαφορετικά γ. Πταν ςυντρζχει κατάςταςθ ανάγκθσ ι άμυνασ δ. Θ υποχρζωςθ τιρθςθσ
οδοντιατρικοφ απορριτου αίρεται, εάν ςυναινεί ςε αυτό εκείνοσ ςτον οποίο αφορά, εκτόσ εάν θ ςχετικι
διλωςι του δεν είναι ζγκυρθ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ που αυτι είναι προϊόν πλάνθσ, απάτθσ, απειλισ,
ςωματικισ, ι ψυχολογικισ βίασ ι εάν θ άρςθ του απορριτου ςυνιςτά προςβολι τθσ ανκρϊπινθσ
αξιοπρζπειασ».
ΡΔ 39/2009, ά. 11, § 3

Κατά τον Κϊδικα Οδοντιατρικισ Δεοντολογίασ επιτρζπεται θ άρςθ του απορριτου όταν ο
οδοντίατροσ μακαίνει με τρόπο αξιόπιςτο ότι ςχεδιάηεται να ςυμβεί κακοφργθμα ι ότι ζχει αρχίςει
ιδθ να ςυμβαίνει, οπότε και υποχρεοφται να το καταγγείλει εγκαίρωσ ςτισ Αρχζσ. Επίςθσ, όπωσ και
με τον γιατρό και ο οδοντίατροσ επιτρζπεται να άρει το απόρρθτο όταν αποβλζπει ζτςι ςτθ
διαφφλαξθ ςυμφζροντοσ ι ςυμφζροντοσ, το οποίο δεν μπορεί να προφυλαχκεί διαφορετικά, κακϊσ
επίςθσ και όταν υπάρχει κατάςταςθ ανάγκθσ. Θ υποχρζωςθ τιρθςθσ απορριτου αίρεται αν υπάρχει
ςυναίνεςθ του ατόμου που αφορά.

ΕΓΚΛΘΣΘ ΑΡΟ ΑΝΘΛΙΚΟ
Μπορεί ζνα ΡΑΙΔΙ να ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ τθν ΚΑΚΟΡΟΙΘΣΘ-ΡΑΑΜΕΛΘΣΘ του;
«1. Το δικαίωμα τθσ ζγκλθςθσ ανικει ςτον άμεςα πακόντα από τθν αξιόποινθ πράξθ, αν ο νόμοσ δεν ορίηει
διαφορετικά με ειδικι διάταξθ.
2. Αν ο πακϊν δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το 12ο ζτοσ τθσ θλικίασ του ι τελεί υπό δικαςτικι απαγόρευςθ, το
δικαίωμα τθσ ζγκλθςθσ ζχει ο νόμιμοσ αντιπρόςωπόσ του. Αν ο πακϊν ζχει ςυμπλθρϊςει το 12ο ζτοσ τθσ
θλικίασ του, το δικαίωμα τθσ ζγκλθςθσ ζχουν και ο πακϊν και ο νόμιμοσ αντιπρόςωποσ του, και μετά τθ
ςυμπλιρωςθ του 18ου ζτουσ τθσ θλικίασ του το δικαίωμα αυτό το ζχει μόνο ο πακϊν.
3. Αν δφο ι περιςςότεροι ζχουν δικαίωμα ζγκλθςθσ, το δικαίωμα αυτό είναι αυτοτελζσ για τον κακζνα».
ΡΚ, ά. 118, § § 1, 2, 3

Υπάρχουν περιπτϊςεισ που ο νόμοσ απαιτεί ζγκλθςθ για να ξεκινιςει ποινικι δίωξθ. Ωςτόςο, τα
εγκλιματα που ςχετίηονται με τθν κακοποίθςθ και παραμζλθςθ παιδιϊν, όπωσ προαναφζρκθκε,
διϊκονται αυτεπάγγελτα και άρα θ ζγκλθςθ είναι προαιρετικι.
Το ανιλικο άτομο άνω των 12 ετϊν μπορεί από μόνο του να αναφζρει το ζγκλθμα που διαπράχκθκε
ςε βάροσ του.
Κάτω των 12 ετϊν το δικαίωμα τθσ ζγκλθςθσ ζχει ο νόμιμοσ αντιπρόςωπόσ του, δθλαδι ο γονζασ ι
άλλου είδουσ κθδεμόνασ του.

ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΘΣ ΙΔΙΩΤΙΚΘΣ ΗΩΘΣ ΤΟΥ ΑΝΘΛΙΚΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ ΚαΡα
Ρϊσ ΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Θ ΙΔΙΩΤΙΚΘ ΗΩΘ του ανιλικου κφματοσ;
Με το άρκρο 20 του νόμου 3500/2006 επιβάλλεται θ υποχρζωςθ τιρθςθσ εχεμφκειασ από τουσ
αςτυνομικοφσ για τα κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ. Συγκεκριμζνα, οι αςτυνομικζσ αρχζσ που

35

ερευνοφν τθν υπόκεςθ απαγορεφεται, και μάλιςτα με τθν ποινι τθσ φυλάκιςθσ, να δϊςουν ςτοιχεία
ςτθ δθμοςιότθτα τα οποία μπορεί να αποκαλφψουν τθν ταυτότθτα του κφματοσ ι του
κατθγορουμζνου.
Επιπροςκζτωσ, με το άρκρο 352 Β του Ροινικοφ Κϊδικα που αφορά τα κφματα εγκλθμάτων κατά τθσ
γενετιςιασ ελευκερίασ και οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ τιμωρείται με φυλάκιςθ
όποιοσ από τθν αναφορά τθσ πράξθσ μζχρι και τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ δθμοςιοποιιςει με
οποιονδιποτε τρόπο περιςτατικά τα οποία κα μποροφςαν να οδθγιςουν ςτθν αποκάλυψθ τθσ
ταυτότθτασ του ανιλικου κφματοσ.

ΡΟΙΝΙΚΘ ΔΙΚΘ
Και μετά τθν ΑΝΑΦΟΑ τι ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ;
Ξεκινάει θ ΡΟΙΝΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Πλα τα εγκλιματα που ςχετίηονται με τθν κακοποίθςθ και παραμζλθςθ παιδιϊν, είτε με δράςτθ
μζλοσ τθσ οικογζνειασ είτε όχι, διϊκονται αυτεπάγγελτα (αναφορικά με τα εγκλιματα
ενδοοικογενειακισ βίασ, πριν από τθν εφαρμογι του νόμου 3500/2006 ζπρεπε το ίδιο το κφμα να
καταγγείλει τθν πράξθ εισ βάροσ του, διαφορετικά δεν ξεκινοφςε ποινικι δίωξθ). Αυτό ςθμαίνει ότι θ
δίωξθ κινείται φςτερα από αναφορά δθμόςιασ αρχισ ι πολίτθ ι άλλθ είδθςθ ότι διαπράχκθκε
αξιόποινθ πράξθ, όπωσ για παράδειγμα από προςωπικι πλθροφόρθςθ, από επιςτολι, ακόμθ και
ανϊνυμθ, ι κοινι φιμθ, δθμοςίευμα ςτον Τφπο, τθλεοπτικι εκπομπι (ΚΡΔ 36). Αν το ζγκλθμα
αφορά ενδοοικογενειακι βία τότε ενθμερϊνεται και ο ειςαγγελζασ ανθλίκων για να λάβει όλα τα
απαραίτθτα μζτρα για τθν προςταςία του παιδιοφ από τον φερόμενο ωσ δράςτθ γονζα.
Αν το ζγκλθμα είναι αυτόφωρο ι επίκειται άμεςοσ κίνδυνοσ από τυχόν κακυςτζρθςθ, τότε
διενεργείται άμεςα αςτυνομικι προανάκριςθ ϊςτε να βεβαιωκεί τι ζχει ςυμβεί και ποιοσ είναι ο
δράςτθσ, και ταυτόχρονα ενθμερϊνεται ο ειςαγγελζασ ποινικισ δίωξθσ (ΚΡΔ 243, § 2). Σε άλλθ
περίπτωςθ ενθμερϊνεται ο ειςαγγελζασ και εκείνοσ διενεργεί προκαταρκτικι εξζταςθ (κυρίωσ ςτα
κακουργιματα) ϊςτε να ςυλλζξει επαρκι ςτοιχεία που να νομιμοποιοφν τθν άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ
(ΚΡΔ 43, § 1). Με τθν άςκθςθ τθσ ποινικισ δίωξθσ ο ειςαγγελζασ δίνει γραπτι παραγγελία ςτον
ανακριτι ι ανακριτικό υπάλλθλο (δικαςτικόσ λειτουργόσ ι αςτυνομικόσ υπάλλθλοσ), όπου αναφζρει
και τθν κατθγορία με το ποινικό αδίκθμα το οποίο φζρεται να ζχει τελεςτεί και τθ διάταξθ του νόμου
που το προβλζπει (ΚΡΔ 243, § 1 και 246, § 1). Αν είναι κακοφργθμα διατάςςεται κφρια ανάκριςθ, αν
είναι πλθμμζλθμα διενεργείται προανάκριςθ. Ο ανακριτισ/ανακριτικόσ υπάλλθλοσ κάνει όλεσ τισ
απαραίτθτεσ ενζργειεσ για να εξακριβωκεί τι ζχει ςυμβεί (ΚΡΔ 239). Αποδεικτικά μζςα που μπορεί
να χρθςιμοποιιςει είναι: α) οι ενδείξεισ, β) θ αυτοψία, γ) θ πραγματογνωμοςφνθ, δ) θ ομολογία του
κατθγορουμζνου, ε) οι μάρτυρεσ, και ςτ) τα ζγγραφα (ΚΡΔ 178).
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανακριτικισ φάςθσ ο φάκελοσ τθσ υπόκεςθσ μαηί με όλα τα πορίςματα
επιςτρζφει ςτον ειςαγγελζα, ϊςτε εκείνοσ να κάνει πρόταςθ ςτο δικαςτικό ςυμβοφλιο. Ζτςι, μπορεί
να προτείνει αιτιολογθμζνα τθν απαλλαγι του δράςτθ από τθν κατθγορία ι τθν παραπομπι του ςτο
δικαςτιριο (ΚΡΔ 245 και 308). Ειδικά ςτθν περίπτωςθ τθσ προανάκριςθσ είναι δυνατόν ο υπαίτιοσ να
παραπεμφκεί απευκείασ ςτο ακροατιριο με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ (ΚΡΔ 245, § 1). Το
δικαςτικό ςυμβοφλιο, αφοφ διαβάςει το φάκελο και τθν αιτιολογθμζνθ άποψθ του ειςαγγελζα,
αποφαςίηει και εκδίδει βοφλευμα (ειδικά και εμπεριςτατωμζνα αιτιολογθμζνο) είτε απαλλακτικό (θ
υπόκεςθ μπαίνει ςτο αρχείο) είτε παραπεμπτικό (γίνεται δίκθ) είτε για διενζργεια περαιτζρω
ανάκριςθσ (επιςτροφι του φακζλου ςτον ανακριτι).

ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΟΥ ΑΝΘΛΙΚΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ ΚαΡα
Νομικι Βοικεια
«Δικαιοφχοι νομικισ βοικειασ ωσ προσ τισ τυχόν ποινικζσ και αςτικζσ αξιϊςεισ τουσ είναι και τα κφματα των
εγκλθματικϊν πράξεων που προβλζπονται ςτα άρκρα 323, 323 Α, 323 Β εδάφιο α’, 324, 339, 342, 348 Α, 351,
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351 Α του Ροινικοφ Κϊδικα και ςτα άρκρα 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88 του Ν. 3386/2005, κακϊσ και τα
ανιλικα κφματα των πράξεων που προβλζπονται ςτα άρκρα 336, 338, 343, 345, 346, 347, 348, 348 Β, 348 Γ και
349 του Ροινικοφ Κϊδικα.»
Ν. 3226/2004, ά. 1, § 3
«O ειςαγγελζασ και ο ανακριτισ με διάταξθ, και το δικαςτικό ςυμβοφλιο και το δικαςτιριο με απόφαςθ,
μποροφν, αν κρικεί αναγκαίο, να διορίςουν αυτεπαγγζλτωσ ςτο ανιλικο κφμα των προαναφερκζντων
εγκλθμάτων ςυνιγορο από τον ειδικό πίνακα του οικείου Δικθγορικοφ Συλλόγου».
Ν. 3226/2004, ά. 3, § 5

Τα ανιλικα κφματα εγκλθμάτων κατά τθσ προςωπικισ και γενετιςιασ ελευκερίασ και γενετιςιασ
αξιοπρζπειασ ωσ προσ τισ τυχόν αςτικζσ και ποινικζσ αξιϊςεισ τουσ είναι δικαιοφχοι νομικισ
βοικειασ, δθλαδι δικαιοφνται διοριςμζνο δικθγόρο χωρίσ καμία χρζωςθ ζπειτα από αίτθςι τουσ.
Ωςτόςο, ο ειςαγγελζασ και ο ανακριτισ με διάταξθ, και το δικαςτικό ςυμβοφλιο και το δικαςτιριο με
απόφαςθ, μποροφν αν κρικεί αναγκαίο να διορίςουν αυτεπάγγελτα (δθλαδι χωρίσ αίτθςθ του
κφματοσ) ςτο ανιλικο κφμα των προαναφερόμενων εγκλθμάτων ςυνιγορο από τον ειδικό πίνακα
του οικείου Δικθγορικοφ Συλλόγου. Θ πρόβλεψθ αυτι ειςιχκθ με τθν κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ των
Θνωμζνων Εκνϊν κατά του Διεκνικοφ Οργανωμζνου Εγκλιματοσ και των τριϊν Ρρωτοκόλλων τθσ (ν.
3875/2010) και τροποποιικθκε με τον Ν. 4267/2014 για τθν καταπολζμθςθ τθσ ςεξουαλικισ
κακοποίθςθσ και εκμετάλλευςθσ παιδιϊν κακϊσ και τθσ παιδικισ πορνογραφίασ.
Θ νομικι βοικεια παρζχεται φςτερα από αίτθςθ του δικαιοφχου (τουλάχιςτον 15 μζρεσ πριν από τθν
θμζρα τθσ δίκθσ), ςτθν οποία κα περιγράφονται ςυνοπτικά το αντικείμενο τθσ δίκθσ ι τθσ πράξθσ και
τα ςτοιχεία εκείνα που δικαιολογοφν τθ χοριγθςθ τθσ νομικισ βοικειασ (ά. 2, § 1, ν. 3226/2004).
Επίςθσ, δωρεάν νομικι βοικεια ωσ προσ τα ποινικά και αςτικά ηθτιματα δικαιοφνται και οι πολίτεσ
χαμθλοφ ειςοδιματοσ. Ζτςι, ακόμθ κι αν δεν πρόκειται για κφματα των προαναφερκζντων
εγκλθμάτων, μπορεί ακόμθ το ανιλικο κφμα να δικαιοφται δωρεάν νομικι βοικεια. Στθν περίπτωςθ
αυτι ωςτόςο κα πρζπει να προςκομιςτοφν ζγγραφα του γονζα ι νόμιμου αντιπροςϊπου του που να
αποδεικνφουν το χαμθλό ετιςιο ειςόδθμα (για το 2013, ίςο ι μικρότερο από 6.800 ευρϊ). Βζβαια,
εφόςον πρόκειται για ενδοοικογενειακι βία, δεν λαμβάνεται υπόψθ το ειςόδθμα του υπαιτίου τθσ
βίασ (άρα ακόμθ κι αν ο δράςτθσ είναι οικονομικά ευκατάςτατοσ δεν παίηει ρόλο, παρά μόνο θ
οικονομικι κατάςταςθ του άλλου γονζα-υποςτθρικτικοφ προσ το παιδί).
Γενικι Γραμματεία Νζασ Γενιάσ
Δωρεάν νομικι βοικεια δίνεται και από τθ Γενικι Γραμματεία Νζασ Γενιάσ (μζςω προγράμματοσ το
οποίο ωςτόςο λειτουργεί αποςπαςματικά λόγω ζλλειψθσ χρθμάτων), ο ανιλικοσ δθλαδι ζχει τθ
δυνατότθτα να λάβει δωρεάν νομικι βοικεια με άμεςο διοριςμό δικθγόρου αναφορικά με ποινικά,
αςτικά, εργατικά ι διοικθτικά ηθτιματα. Συγκεκριμζνα παρζχεται νομικι ςυνδρομι είτε για
εξωδικαςτικζσ ενζργειεσ είτε για παράςταςθ ςτο δικαςτιριο.
*Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα δικαιολογθτικά για δωρεάν νομικι βοικεια ςτο
www.neagenia.gr

Κοινωνικι Συμπαράςταςθ
«1. Τα κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ δικαιοφνται θκικισ ςυμπαράςταςθσ και τθσ αναγκαίασ υλικισ
ςυνδρομισ από νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, που λειτουργοφν ειδικά για τουσ ςκοποφσ
αυτοφσ υπό τθν εποπτεία του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, και από κοινωνικζσ υπθρεςίεσ
των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.
2. Οι αςτυνομικζσ αρχζσ που επιλαμβάνονται, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ, υποκζςεων
ενδοοικογενειακισ βίασ υποχρεοφνται, εφόςον το ηθτιςει το κφμα, να ενθμερϊςουν αυτό και τουσ παραπάνω
φορείσ, ϊςτε να παραςχεκεί αμζςωσ θ απαραίτθτθ, κατά περίπτωςθ, αρωγι».
Ν. 3500/2006, ά. 21
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Τα κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ δικαιοφνται θκικι ςυμπαράςταςθ και τθν αναγκαία υλικι
ςυνδρομι από φορείσ (δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου) που λειτουργοφν ειδικά για τουσ ςκοποφσ
αυτοφσ και εποπτεφονται από το Υπουργείο Υγείασ και από κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των οργανιςμϊν
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.
Οι αςτυνομικζσ αρχζσ που αναλαμβάνουν υποκζςεισ ενδοοικογενειακισ βίασ υποχρεοφνται,
εφόςον το ηθτιςει το κφμα, να ενθμερϊςουν αυτό και τουσ παραπάνω φορείσ, ϊςτε να
παραςχεκεί αμζςωσ θ απαραίτθτθ κατά περίπτωςθ υποςτιριξθ και ενίςχυςθ.
Ευεργζτθμα τθσ πενίασ
«Στα κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ, τα οποία ηθτοφν τθ λιψθ αςφαλιςτικϊν μζτρων για προςωρινι ρφκμιςθ
τθσ κατάςταςθσ, εξαιτίασ του ςυγκεκριμζνου περιςτατικοφ, παρζχεται το ευεργζτθμα τθσ πενίασ με μόνθ τθν
απόδειξθ του περιςτατικοφ βίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 194 επ. του Κϊδικα Ρολιτικισ
Δικονομίασ, αν αδυνατοφν να καταβάλουν, ζςτω και προςωρινά, τισ απαιτοφμενεσ δικαςτικζσ δαπάνεσ».
Ν. 3500/2006, α. 22

Ο νόμοσ προβλζπει επίςθσ ότι αν κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ ηθτοφν τθ λιψθ αςφαλιςτικϊν
μζτρων (πολιτικά δικαςτιρια) για προςωρινι ρφκμιςθ τθσ κατάςταςθσ για το ςυγκεκριμζνο
περιςτατικό και αδυνατοφν να πλθρϊςουν, ζςτω και προςωρινά, τισ απαιτοφμενεσ δικαςτικζσ
δαπάνεσ, τότε με μόνθ τθν απόδειξθ του περιςτατικοφ βίασ (π.χ. παρουςιάηοντασ τθν ιατρικι
γνωμάτευςθ για τα ςθμάδια βίασ, καλϊντασ μάρτυρεσ) τουσ παρζχεται το ευεργζτθμα τθσ πενίασ.
Θεραπεία του κφματοσ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ι εκμετάλλευςθσ
«3. Σε ειδικι εξζταςθ τθσ ψυχικισ και ςωματικισ κατάςταςθσ του υποβάλλεται και το ανιλικο κφμα των
πράξεων τθσ παραγράφου 1, προκειμζνου να κρικεί αν ζχει ανάγκθ κεραπείασ. Θ κεραπεία του ανιλικου
κφματοσ διατάςςεται κατά τθν προδικαςία από τον αρμόδιο ειςαγγελζα ι αν διενεργείται τακτικι ανάκριςθ,
από τον αρμόδιο ανακριτι και κατά τθν κφρια διαδικαςία από το δικαςτιριο».
ΡΚ, ά. 352 Α, § 3

Σε κάκε ςτάδιο τθσ ποινικισ διαδικαςίασ μπορεί να υποβλθκεί το κφμα ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ι
εκμετάλλευςθσ ςε ειδικι εξζταςθ για να διαπιςτωκεί αν υπάρχει ανάγκθ για κεραπεία.

ΡΟΤΑΣΕΙΣ για βελτίωςθ του νομικοφ πλαιςίου
Θ κεςμοκζτθςθ ειδικισ διαδικαςίασ όςον αφορά τα ανιλικα κφματα κακοποίθςθσ ι παραμζλθςθσ, θ
οποία κα περιλαμβάνει ψυχολογικι, οικονομικι, νομικι και κοινωνικι υποςτιριξθ· ενθμζρωςθ
και προετοιμαςία του παιδιοφ για τισ νομικζσ εξελίξεισ και για τθ διαδικαςία εξζταςθσ, δθλαδι
πραγματογνωμοςφνθσ, ανάκριςθσ ι εξζταςθσ ωσ μάρτυρα με βάςθ καλζσ πρακτικζσ ςφμφωνεσ με το
ςυμφζρον του παιδιοφ (ειδικά διαμορφωμζνοι χϊροι, εκπαίδευςθ εξεταςτι, απουςία άλλων
διαδίκων)· υποβολι του παιδιοφ ςε κεραπεία· μζτρα προςταςίασ του παιδιοφ:


Άμεςθ εξζταςθ του παιδιοφ και τθσ περίςταςθσ, για να διαπιςτωκεί αν το παιδί είναι
αςφαλζσ.



Θ εδραίωςθ κανόνων και μεκόδων ςυνζντευξθσ του ανιλικου κφματοσ κατά τθν ανακριτικι
και τθν ακροαματικι διαδικαςία (από δικθγόρουσ, δικαςτζσ, ανακριτζσ, αςτυνομικοφσ
υπαλλιλουσ) ςφμφωνα με τθ διεκνι εμπειρία και πρακτικι.



Θ λεπτομερισ κεςμοκζτθςθ τθσ κεραπείασ για τισ περιπτϊςεισ που κρίνεται απαραίτθτθ για
το κφμα.



Θ κεςμοκζτθςθ τθσ διαδικαςίασ παροχισ βοικειασ ςτα κφματα, ϊςτε να είναι
ςυγκεκριμζνθ και να τθρείται κατά πρωτόκολλο.
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Θ ενθμζρωςθ των κυμάτων, θ οποία δεν κα πρζπει να περιορίηεται ςτθν περίπτωςθ που το
κφμα ηθτιςει πλθροφορίεσ, αλλά να αποτελεί πάγια διαδικαςία όταν καταφεφγει ςτθν
αςτυνομία ζνα κφμα ενδοοικογενειακισ βίασ ι και εκτόσ οικογζνειασ κακοποίθςθσ.

Θ κεςμοκζτθςθ ρθτϊσ τθσ υποχρζωςθσ καταγγελίασ από μζρουσ των επαγγελματιϊν για
περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ ζχουν βάςιμουσ λόγουσ να πιςτεφουν πωσ το παιδί κακοποιείται ι
παραμελείται:


Υποχρζωςθ αναφοράσ από επαγγελματίεσ που εργάηονται με και για τα παιδιά και
κυρϊςεισ μθ υποβολισ ι εκ προκζςεωσ παράλειψθσ αναφοράσ.



Νομικι αςυλία του επαγγελματία που κάνει τθν αναφορά.



Κυρϊςεισ για τισ περιπτϊςεισ που υποβάλλονται κακόβουλεσ ι από κερδοςκοπία αναφορζσ
(αντίςτοιχεσ τθσ ψευδοφσ καταμινυςθσ αλλά ειδικά για τθν κακοποίθςθ ι παραμζλθςθ
παιδιϊν).

Πταν πρόκειται για κακουργιματα εισ βάροσ ανθλίκων, να τιμωρείται θ μθ αναφορά ακόμθ κι αν ο
δράςτθσ είναι οικείοσ του εν δυνάμει καταγγζλλοντοσ (ΡΚ 232, § 2).
Στθν περίπτωςθ που ζχει τελεςτεί το αδίκθμα τθσ αιμομιξίασ μεταξφ ανθλίκων ςυγγενϊν (ΡΚ 345, §
2) να κεςμοκετθκοφν κεραπευτικά μζτρα, όπωσ προβλζπονται και για τθν περίπτωςθ τθσ
αποπλάνθςθσ ανθλίκων από ανιλικο (ΡΚ 339, § 2).

Ραίρνοντασ κζςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ΚαΡα-Ρ
Θ Διεκνισ Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ (1989) αποτζλεςε το κακοριςτικό ςθμείο
ςτροφισ ςτθ κζςθ που ζχουν τα παιδιά ςτθν κοινωνία, όταν από αντικείμενα προςταςίασ
αναγνωρίςτθκαν ωσ υποκείμενα δικαιωμάτων. Στο πρϊτο άκουςμα μπορεί να υποτιμάται αυτι θ
αλλαγι ςτθν αντίλθψθ και τθ νομικι πραγματικότθτα. Για να το εκτιμιςουμε, ωςτόςο, αρκεί να
ςκεφτοφμε ότι τα παιδιά ςυχνά γίνονται κφματα γιατί οι δράςτεσ πιςτεφουν ότι ζχουν δικαίωμα
εξουςίασ πάνω τουσ, ότι είναι εν δυνάμει άνκρωποι που τουσ ανικουν (όχι άνκρωποι). Για το λόγο
αυτό είναι πολφ ςθμαντικό να ςυνειδθτοποιιςουμε όλοι ότι τα παιδιά είναι άνκρωποι με αξία,
λογικι και ςυναιςκιματα. Το γεγονόσ ότι τελοφν ςε εξάρτθςθ από τουσ ενιλικεσ προκειμζνου να
επιβιϊςουν και να ηιςουν ομαλά είναι ιδθ ο πιο δυνατόσ παράγοντασ επικινδυνότθτασ για
κακοποίθςθ ι παραμζλθςθ. H βία κατά των παιδιϊν, πζρα από κατάφωρθ παραβίαςθ των
δικαιωμάτων του παιδιοφ ςε κεωρθτικό επίπεδο, είναι και ποινικό αδίκθμα, ςυνικωσ κακοφργθμα ι
ςοβαρό πλθμμζλθμα, με βάςθ τουσ νόμουσ του κράτουσ, το οποίο τιμωρείται βαρφτερα από τα
αντίςτοιχα εγκλιματα κατά ενθλίκων ακριβϊσ επειδι αναγνωρίηεται θ ευάλωτθ κζςθ του παιδιοφ
ςτθν οικογζνεια και τθν κοινωνία. Είναι απαραίτθτθ θ παρζμβαςθ για τθν προςταςία του παιδιοφ, με
τιμωρία ι κεραπεία του δράςτθ και πικανϊσ κεραπεία του παιδιοφ, για να ςταματιςει αφενόσ θ
κυματοποίθςι του και αφετζρου ο κφκλοσ τθσ βίασ, κακϊσ ζνα παιδί που ζχει μεγαλϊςει με βία
είναι πολφ πικανό να τθν αναπαράγει.
Κλείνοντασ, αξίηει να τονιςκεί ότι πιο ςθμαντικι από κάκε παρζμβαςθ είναι θ πρόλθψθ. Γιατί; Θ
κακοποίθςθ ι παραμζλθςθ παιδιϊν αποτελεί ηιτθμα δθμόςιασ υγείασ, κακϊσ τραυματίηει τθ
ςωματικι και ψυχικι υγεία των παιδιϊν, αναχαιτίηει τθν ευθμερία τουσ και προξενεί προβλιματα
που χωρίσ τθ ςωςτι παρζμβαςθ ακολουκοφν τα παιδιά και ςτθν ενιλικθ ηωι τουσ. Αν δεν αρκεί να
ποφμε ότι ζτςι παιδιά υποφζρουν, τότε να επιςθμάνουμε πωσ ςε επίπεδο πολιτικοφ ςχεδιαςμοφ
παρατθρείται το γεγονόσ ότι θ κακοποίθςθ και παραμζλθςθ, κακϊσ περνά μζςα από τα ςυςτιματα
υγείασ, δικαιοςφνθσ, και ςωφρονιςμοφ, ςτοιχίηει ςτο κράτοσ υπζρογκα ποςά, τα οποία ςυνετό είναι
να τοποκετοφνται ςτθν πρόλθψθ του φαινομζνου.
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Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Το πρόγραμμα «Ολοκλθρωμζνθ Ρροςζγγιςθ για τθ Διερεφνθςθ, Διάγνωςθ και Διαχείριςθ Ρεριςτατικϊν
Κακοποίθςθσ & Ραραμζλθςθσ Ραιδιϊν» (Κωδικόσ MIS 372071) υλοποιείται με τθ ςυγχρθματοδότθςθ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου και του Υπουργείου Υγείασ (Ειδικι Υπθρεςία Τομζα Υγείασ & Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ Μονάδα Α2-Συντονιςμοφ Εφαρμογισ & Υποςτιριξθσ τθσ Υλοποίθςθσ), ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ.
«Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007-2013».
Το παρόν Ευρετιριο δθμιουργικθκε από το Ινςτιτοφτο Υγείασ του Ραιδιοφ-Διεφκυνςθ Ψυχικισ Υγείασ και
Κοινωνικισ Ρρόνοιασ, Κζντρο για τθ Μελζτθ και Ρρόλθψθ τθσ Κακοποίθςθσ-Ραραμζλθςθσ των Ραιδιϊν ςε
ςυνεργαςία με τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Συνιγοροσ του Ρολίτθ-Κφκλοσ Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ ςτο πλαίςιο
του προγράμματοσ ΕΣΡΑ 2007-2013: “Ολοκλθρωμζνθ Ρροςζγγιςθ για τθ Διερεφνθςθ, Διάγνωςθ και
Διαχείριςθ Ρεριςτατικϊν Κακοποίθςθσ & Ραραμζλθςθσ Ραιδιϊν” *Κωδικόσ, MIS 372071+. Οι πλθροφορίεσ
που παρζχονται βαςίηονται ςτθν ιςχφουςα, ζωσ τον Ιοφλιο του 2014, νομοκεςία.
Αυτό το ενθμερωτικό φυλλάδιο ζχει παραχκεί για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ «Ολοκλθρωμζνθ
Ρροςζγγιςθ για τθ Διερεφνθςθ, Διάγνωςθ και Διαχείριςθ Ρεριςτατικϊν Κακοποίθςθσ & Ραραμζλθςθσ
Ραιδιϊν» (Κωδικόσ MIS 372071) και αντιπροςωπεφει τισ απόψεισ των ςυντακτϊν του. Οι απόψεισ αυτζσ δεν
ζχουν υιοκετθκεί ι εγκρικεί με οποιοδιποτε τρόπο από τθν Ειδικι Υπθρεςία του Τομζα Υγείασ &
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και δεν πρζπει να εκλαμβάνονται ωσ κζςεισ του
υπουργείου ι τθσ επιτροπισ. Θ Ειδικι Υπθρεςία δεν εγγυάται τθν ακρίβεια των ςτοιχείων που
περιλαμβάνονται ςτο παρόν ενθμερωτικό φυλλάδιο, οφτε αποδζχεται τθν ευκφνθ για οποιαδιποτε χριςθ
των πλθροφοριϊν αυτϊν.

