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Πεξίιεςε
Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη έλα ζεκαληηθφ θνηλσληθφ πξφβιεκα κε ζνβαξέο
ζπλέπεηεο, βξαρππξφζεζκεο, ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή πγεία ησλ παηδηψλ θαη
καθξνπξφζεζκεο, ζηε κειινληηθή ηνπο ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή σο ελήιηθεο.
Μεγάιεο δηαρξνληθέο κειέηεο ζηελ εγθιεκαηνινγία έρνπλ επηζεκάλεη ηηο
αλαπηπμηαθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ
πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία θαη ηεο χζηεξεο
εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ εθήβσλ ή ησλ ελειίθσλ. Ζ παξνχζα βηβιηνγξαθηθή
αλαζθφπεζε ζηνρεχεη ζηε κειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη
ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ εθεβηθή θαη ελήιηθε δσή θαη ζηελ πνηληθή
αληηκεηψπηζε ηνπ αλήιηθνπ δξάζηε απφ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία. Τα επξήκαηα ηεο
βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο δείρλνπλ φηη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη παξάγνληαο
θηλδχλνπ ηεο παηδηθήο ειηθίαο γηα εθδήισζε κεηαγελέζηεξεο παξαβαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο. Ζ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο
δπζκελψλ απνηειεζκάησλ αξγφηεξα ζηελ ελήιηθε δσή ησλ ζπηψλ. Οη παξεκβάζεηο
γνληθήο θαηάξηηζεο ελδέρεηαη λα απνηξέςνπλ ηφζν ηνλ εθθνβηζκφ φζν θαη ηελ
παξαβαηηθφηεηα. Τα απνηειέζκαηα απηά έρνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ πξφιεςε ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο ςπρνπαζνινγίαο ησλ εθήβσλ, ππνδεηθλχνληαο φηη νη
πξνιεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλφηεηα θαη
εζηηάδνπλ ζηνλ εθθνβηζκφ πξέπεη λα απνηεινχλ θχξηα πξνηεξαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο
δεκφζηαο πγείαο ησλ παηδηψλ, θαζψο ν εθθνβηζκφο θαη ε παξαβαηηθφηεηα είλαη
ζπκπεξηθνξηθέο εθδειψζεηο ηνπ ίδηνπ θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ.
Λέμεηο-θιεηδηά Σρνιηθφο εθθνβηζκφο, ζχηεο, παξαβαηηθφηεηα, πξφιεςε
Abstract
School bullying is an important social problem with serious consequences, shortterm, in the physical and psychological health of children and long-term, in their
future psychosocial adaptation as adults. Major longitudinal studies in criminology
have highlighted the developmental correlations between emotional and behavioral
problems in early childhood and late juvenile or adult crime. This bibliographic
review aims to study the relationship between school bullying and delinquent
behavior in adolescent and adult life, and the criminal treatment of the underage
offender by the Greek State. The findings of the bibliographic review show that
school bullying is a childhood risk factor for later offending behavior. Intimidating
behavior increases the likelihood of adverse effects occurring later in the adult life of
the victims. Parental training interventions may prevent both intimidation and
delinquency. These results are of great importance in preventing juvenile crime and
psychopathology by suggesting that school-based and community-based preventative
interventions focusing on intimidation should be a major priority of children's public
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health policy, as intimidation and delinquency are behavioral manifestations of the
same social phenomenon.
Keywords School bullying, offender, delinquency, prevention
Εηζαγσγή
Ο εθθνβηζκφο είλαη έλα δηαδεδνκέλν θαηλφκελν κεηαμχ ησλ εθήβσλ (Nansel et
al., 2004) θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα ζνβαξφ πξφβιεκα πξφθιεζεο
ηξαπκαηηζκψλ ηφζν ζε αλεπηπγκέλεο φζν θαη ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (Liang,
Flisher, & Lombard, 2007). Πξφζθαηεο έξεπλεο ζε δηάθνξεο ρψξεο δείρλνπλ φηη ν
εθθνβηζκφο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πγεία ησλ λέσλ (Nansel et al., 2004). Οη κειέηεο
δείρλνπλ φηη ην λα είζαη ζχηεο ή ζχκα εθθνβηζκνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ςπρηθά,
ζπκπεξηθνξηθά θαη ζσκαηηθά πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο. Τα παηδηά-ζχηεο πνπ
αζθνχλ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 10% ησλ παηδηψλ
ζρνιηθήο ειηθίαο κε ζπλλνδφ εκθάληζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζρνιηθήο
απνηπρίαο θαη αηζζήκαηνο εγθαηάιεηςεο, απφζπξζεο θαη παξαίηεζεο (Nansel et al.,
2003). Αληίζηνηρα ηα παηδηά-ζχκαηα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ απνηεινχλ πεξίπνπ ην
11% ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο θαη θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ απμεκέλν άγρνο,
ρακειή

απηνεθηίκεζε,

απνκφλσζε,

ζσκαηηθά

ζπκπηψκαηα,

εθδήισζε

απηνηξαπκαηηζκψλ θαη απηνθηνληθφ ηδεαζκφ (Rigby, 1998). Οη εθθνβηζηέο-ζχκαηα
αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 6% ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο θαη ζεσξείηαη φηη
εκθαλίδνπλ έλα επξχηεξν θάζκα δπζθνιηψλ πξνζξκνκνγήο θνηλψλ κε απηφ ησλ
ζπηψλ θαη ησλ ζπκάησλ (Pellegrini, Bartini & Brooks, 1999).
Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, πνπ ζεσξείηαη μερσξηζηφο ηχπνο επαλαιακβαλφκελεο
επίζεζεο θαη ζπζηεκαηηθήο θαηάρξεζεο εμνπζίαο (Olweus, 1993), είλαη έλα
πξφβιεκα ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξεί λα πξνβιέςεη κειινληηθή παξαβαηηθή
ζπκπεξηθνξά αθφκε θαη ζε γεληέο (Ttofi et al., 2011). Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο
κνηξάδεηαη πνιινχο παξάγνληεο θηλδχλνπ κε ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά (Lösel,
Bliesener and Bender, 2007). Μεγάιεο δηαρξνληθέο κειέηεο ζηελ εγθιεκαηνινγία
έρνπλ επηζεκάλεη ηηο αλαπηπμηαθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ
πξνβιεκάησλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία θαη
ηεο κεηαγελέζηεξεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ εθεβηθή θαη ελήιηθε δσή (Ttofi
et al., 2011).
Ο εθθνβηζκφο απνηειεί κέξνο ηεο επξχηεξεο έλλνηαο κίαο ζπκπεξηθνξάο πνπ
ζπκπεξηιακβάλεη ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά είηε πξνο άιινπο είηε πξνο ηνλ εαπηφ,
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ηελ θινπή, ηνλ βαλδαιηζκφ θαη ηηο παξαβηάζεηο θαλφλσλ (APA, 1994) θαη λφκσλ. Σε
απηφ ην ζηάδην, σζηφζν, ιίγα είλαη γλσζηά γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε εθθνβηζηηθή
ζπκπεξηθνξά ζρεηίδεηαη κε ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο γεληθά. Ζ θαηαλφεζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ ζπηψλ, ζπκάησλ,
καξηχξσλ θαη ζπηψλ-ζπκάησλ βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ησλ
ζπλεπεηψλ ηνπ, φπσο ηελ εθδήισζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ εθεβηθή θαη
ελήιηθε δσή.
Σρνιηθόο εθθνβηζκόο θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά
Οη δηαρξνληθέο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη νη ελήιηθνη εγθιεκαηίεο ζπρλά
αλαθέξνπλ φηη έρνπλ δερζεί ή αζθήζεη εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά (Ttofi et al., 2012),
γεγνλφο πνπ απνηειεί ελδερνκέλσο παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ εθδήισζε
παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Πξννπηηθέο κειέηεο έρνπλ επίζεο επηζεκάλεη ηε δηαγελεηηθή ζπλέρεηα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Σηε κειέηε ηνπ Cambridge γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο παξαβαηηθφηεηαο, βξέζεθε φηη ηα παηδηά ησλ ζπηψλ πνπ είραλ αζθήζεη
ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαηά ηελ εθεβεία (14 εηψλ), εθδήισζαλ επίζεο θαη ηα ίδηα
εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Farrington, 1993). Μειέηεο
έρνπλ απνδείμεη φηη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ε παξαβαηηθφηεηα θαη ηα πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε
εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ ελήιηθε δσή (Ttofi et al., 2012).
Σε δηαρξνληθή κειέηε δηαπηζηψζεθε φηη ηφζν νη ζχηεο φζν θαη ηα ζχκαηα ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθθνβηζκνχ (N= 15,686, καζεηέο έθηεο ηάμεο Γεκνηηθνχ έσο
Α΄Λπθείνπ) είραλ πςειφηεξε πηζαλφηεηα λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο φπιν
ζπγθξηηηθά κε παηδηά πνπ δελ εκπιέθνληαλ ζε αληίζηνηρεο εθθνβηζηηθέο
ζπκπεξηθνξέο (Nansel et al., 2003). Ψζηφζν, ζεκαληηθφο δηακεζνιαβεηηθφο
παξάγνληαο γηα ηελ εθδήισζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. ιεζηείεο) θαίλεηαη
λα είλαη ε κε εμσηεξίθεπζε ηνπ ζπκνχ (Πίλαθαο 1 & 2). Οη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ ηε
ζχλδεζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηελ ζπκαηνπνίεζε θαη ηελ εθθνβηζηηθή
ζπκπεξηθνξά. Μία πηζαλή εμήγεζε ηεο εθδήισζεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά
ηελ εθεβηθή ειηθία είλαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ ζπλνκηιήθσλ θαη ε ςπρνινγηθή πίεζε
ηεο βίσζεο κίαο παξαβαηηθήο δσήο απφ ηνπο ζχηεο θαη ηα ζχκαηα (Sigfusdottir,
Gudjonsson and Sigurdsson, 2010).
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Σε θάζε πεξίπησζε ην θαηλφκελν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ απνηειεί έλα
πνιπδηάζηαην θαηλφκελν πνπ ρξήδεη θαηάιιειεο αληηκεηψπηζεο. Οη ζηξαηεγηθέο
παξέκβαζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ζηελ
πξνψζεζε αζθαιέζηεξσλ ζρνιηθψλ θνηλνηήησλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο εζηθή
επηηαγή (Smith et al., 2004). Ζ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ
πξνγξακκάησλ ζε ζχηεο θαη ζχκαηα, ζηνρεχνληαο παξάιιεια θαη ζηελ θαηάξηηζε
ησλ παηδηψλ κπνξεί λα απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθφ κέηξν θαηαπνιέκεζεο ηνπ
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη κείσζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ ζηελ ελήιηθε δσή (Lösel &
Beelman, 2003). Τέινο, ηα πξνγξάκκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ νηθνγέλεηα κπνξνχλ
επίζεο λα είλαη ρξήζηκα ζηε δηαθνπή ηεο δηαγελεαθήο ζπλέρεηαο ηεο επηζεηηθφηεηαο
θαη ηνπ εθθνβηζκνχ (Ttofi et al., 2011).
Πίλαθαο 1. Η ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπκαηνπνίεζε, ην ζπκό θαη ηελ
παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά.

Πίλαθαο 2. Η ζρέζε αλάκεζα (Sigfusdottir,
ζηελ εθθνβηζηηθή
ζπκπεξηθνξά,
ην ζπκό
θαη
Gudjonsson
and Sigurdsson,
2010)
ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά.
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(Sigfusdottir, Gudjonsson and Sigurdsson, 2010)

Σρνιηθόο εθθνβηζκόο: ζηνηρεηνζεηνύκελα πνηληθά αδηθήκαηα
Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο δχλαηαη λα εκθαληζζεί ππφ ηε κνξθή δηάθνξσλ πνηληθψλ
αδηθεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο εκθαλίδεηαη είηε κε ηε
κνξθή πιεκκειεκάησλ, είηε κε ηε κνξθή θαθνπξγεκάησλ (ΠΚ 51§1, Α. Π.
Κωσταράς, Πνηληθφ Γίθαην, Σχλνςε Γεληθνχ Μέξνπο, εθδ. Αλη. Ν. Σάθθνπια (2004),
ζει. 132, πιαγηάξ. 135). Σηα πιεκκειήκαηα, πεξηιακβάλνληαη εθδεηθηηθψο ε θινπή
(ΠΚ 372), ε εθβίαζε (ΠΚ 385), ε απιή ζσκαηηθή βιάβε (ΠΚ 308), ε επηθίλδπλε
ζσκαηηθή βιάβε (ΠΚ 309), ε εμχβξηζε (ΠΚ 361), ε δπζθήκηζε (ΠΚ 362), ε
ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε (ΠΚ 363), ε θζνξά μέλεο ηδηνθηεζίαο (ΠΚ 381), ε
πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο (ΠΚ 337), ελψ ζηα θαθνπξγήκαηα
πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθψο ε ιεζηεία (ΠΚ 380), ν βηαζκφο (ΠΚ 336), ε θαηάρξεζε
ζε αζέιγεηα (ΠΚ 338).
Γπκάλεη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4322/2015 (ΦΔΚ Α’ 42/27-4-2015)
αληηθαηαζηάζεθε ε δηάηαμε ηεο ΠΚ 312§1. Καηά ηε λεφηεξε σο άλσ δηάηαμε,
πεξηγξάθεηαη ην πνηληθφ αδίθεκα ηεο πξφθιεζεο βιάβεο κε ζπλερή ζθιεξή
ζπκπεξηθνξά ην νπνίν ηειεί φπνηνο κε ζπλερή ζθιεξή ζπκπεξηθνξά πξνμελεί απφ
πξφζεζε (ΠΚ 27§1) ζε ηξίην ζσκαηηθή θάθσζε ή βιάβε ηεο ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο
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πγείαο ηνπ. Σεκεησηένλ φηη ε ΠΚ 312 είλαη επηθνπξηθή δηάηαμε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη
φηη εθαξκφδεηαη κφλνλ φηαλ ε ηειεζζείζα πξάμε ηνπ δξάζηε δελ ηηκσξείηαη
βαξχηεξα απφ άιιε δηάηαμε. Τν πιαίζην πνηλήο ηεο ΠΚ 312§1 είλαη θπιάθηζε
δηάξθεηαο απφ δέθα εκέξεο έσο πέληε έηε (ΠΚ 312§1, εδ. α’ ζπλδ. κε 53). Δηξήζζσ
επηπξνζζέησο φηη θαηά ηελ ΠΚ 312§1, εδ. β’, εάλ ε αμηφπνηλε πξάμε ηεο πξφθιεζεο
βιάβεο κε ζπλερή ζθιεξή ζπκπεξηθνξά ηειείηαη κεηαμχ αλειίθσλ, απηή κέλεη
αηηκψξεηε, εθηφο θαη αλ ε κεηαμχ δξάζηε-παζφληνο ειηθηαθή δηαθνξά είλαη
κεγαιχηεξε απφ ηξία έηε (ρσξίο λα εμεηδηθεχεηαη ζηε ζρεηηθή δηάηαμε πνηνο εθ ησλ
δξάζηε ή παζφληα είλαη κεγαιχηεξνο ή κηθξφηεξνο ζε ειηθία), νπφηε θαη
επηβάιινληαη κφλνλ αλακνξθσηηθά κέηξα.
Πίλαθαο 3. Οη πνηληθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ην ζρνιηθό εθθνβηζκό

Η πνηληθή αληηκεηώπηζε ηνπ αλήιηθνπ δξάζηε
Αλήιηθνο ζεσξείηαη ην πξφζσπν εθείλν ην νπνίν θαηά ην ρξφλν ηέιεζεο ηεο
πξάμεο έρεη ειηθία κεηαμχ ηνπ φγδννπ θαη ηνπ δέθαηνπ φγδννπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ
ζπκπιεξσκέλσλ (ΠΚ 121§1, ίδεηε θαη ΑΠ Ε’ Πνηληθφ Τκήκα 1814/2016, ΝνΒ 2017,
ζει. 682, ΜΟΓ Θεβψλ 345/2004, ΠνηλΦξ ΝΔ’ 2005, ζει. 453). Οη αλήιηθνη πνπ
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έρνπλ ειηθία κέρξη νθηψ εηψλ κε ζπκπιεξσκέλσλ ιέγνληαη λήπηα (θαη είλαη πνηληθά
αλεχζπλνη), νη αλήιηθνη πνπ έρνπλ ειηθία απφ νθηψ έσο θαη δεθαηξηψλ εηψλ κε
ζπκπιεξσκέλσλ ιέγνληαη παηδία θαη νη αλήιηθνη πνπ έρνπλ ειηθία απφ δεθαηξηψλ
εηψλ έσο θαη δεθανθηψ εηψλ ιέγνληαη έθεβνη (Α. Π. Κωσταράς, Πνηληθφ Γίθαην,
Σχλνςε Γεληθνχ Μέξνπο, φπ.π, ζει. 54, πιαγηάξ. 43). Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πνηληθήο
αληηκεηψπηζεο ηνπ αλήιηθνπ δξάζηε ζα πξέπεη αξρηθά λα εμεηαζζεί ε αληηκεηψπηζε
πνπ ζα είρε ν δξάζηεο εάλ ήηαλ ελήιηθνο νχησο ψζηε ελ ζπλερεία λα εθαξκνζηνχλ νη
εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηνπο αλήιηθνπο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (ΠΚ 121επ.). Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ελήιηθνπ δξάζηε θαη γηα ηε δηάγλσζε ηεο ελνρήο θαη
ηελ επηβνιή ηεο ζρεηηθήο πνηλήο, ην Γηθαζηήξην εμεηάδεη ηα θάησζη κε ηελ αθνινπζε
ζεηξά: (α) εάλ έρεη ιάβεη ρψξα πξάμε ή παξάιεηςε ε νπνία λα πιεξνί ηελ εηδηθή
ππφζηαζε (αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή) ελφο πνηληθνχ αδηθήκαηνο· ζην ζεκείν
απηφ πξφθεηηαη γηα θαηαξρήλ άδηθε πξάμε (Α. Π. Κωσταράς, Πνηληθφ Γίθαην, Σχλνςε
Γεληθνχ Μέξνπο, φπ.π, ζει. 182, πιαγηάξ. 205, Χ. Χ. Μσλωνόποσλοσ, Δθαξκνγέο
Πνηληθνχ Γηθαίνπ, εθδ. Αλη. Ν. Σάθθνπια (1997), ζει. 209), (β) εάλ ζπληξέρεη ή φρη
θάπνηνο ιφγνο άξζεο ηνπ αδίθνπ ραξαθηήξα ηεο πξάμεο (φπσο άκπλα ΠΚ 22 ή
θαηάζηαζε αλάγθεο ΠΚ 25)· ζην ζεκείν απηφ πξφθεηηαη γηα ηειεησηηθά άδηθε πξάμε
(Α. Π. Κωσταρά, Πνηληθφ Γίθαην, Σχλνςε Γεληθνχ Μέξνπο, φπ.π, ζει. 182, πιαγηάξ.
205, Χ. Χ. Μσλωνόποσλοσ, Δθαξκνγέο Πνηληθνχ Γηθαίνπ, εθδ. Αλη. Ν. Σάθθνπια
(1997), ζει. 209), (γ) εάλ πθίζηαηαη θάπνηνο ιφγνο πνπ ηπρφλ λα απνθιείεη ή λα
κεηψλεη ηνλ θαηαινγηζκφ (φπσο θαηάζηαζε αλάγθεο απνθιείνπζα ηνλ θαηαινγηζκφ
ΠΚ 32, δηαηάξαμε ησλ πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ή ηεο ζπλείδεζεο ΠΚ 34 ή ππαίηηα
δηαηάξαμε ηεο ζπλείδεζεο ΠΚ 35)· ζην ζεκείν απηφ ε πξάμε είλαη θαη θαηαινγηζηή
ζην δξάζηε. Δάλ δηαγλσζζεί φηη πξφθεηηαη γηα ηειεησηηθά άδηθε θαη θαηαινγηζηή
πξάμε, ην Γηθαζηήξην θεξχζζεη ηνλ θαηεγνξνχκελν έλνρν θαη αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ
ηελ ηπρφλ χπαξμε ειαθξπληηθψλ πεξηζηάζεσλ (ΠΚ 84§2, πεξ. α’ έσο ε’) θαη
ζπλεθηηκήζεη ην ραξαθηήξα ηνπ, ηνχ επηβάιιεη ζπγθεθξηκέλε πνηλή.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ν δξάζηεο είλαη αλήιηθνο, ην Γηθαζηήξην πξνβαίλεη ζηνλ
αθφινπζν δηαρσξηζκφ: (α) Δάλ πξφθεηηαη γηα αλήιηθν ειηθίαο απφ νθηψ έσο
δεθαπέληε εηψλ ε πξάμε δελ ηνπ θαηαινγίδεηαη (ΠΚ 126§1 σο αληηθαηαζηάζεθε απφ
ην άξζξν 7§2 ηνπ λ. 4322/2015, ΦΔΚ Α’ 42/27-4-2015) θαη ηνπ επηβάιινληαη κφλν
αλακνξθσηηθά ή ζεξαπεπηηθά κέηξα (ΠΚ 126§2, εδ. α’, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ
ην άξζξν 2§1 ηνπ λ. 3860/2010). (β) Δάλ πξφθεηηαη γηα αλήιηθν ειηθίαο απφ
δεθαπέληε εηψλ θαη άλσ άλσ δηεξεπλάηαη ην αδίθεκα πνπ έρεη ηειέζεη. Δάλ ζπληζηά
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πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα πνπ δελ ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο,
εάλ ν δξάζηεο ήην ελήιηθνο, ηνπ επηβάιινληαη αλακνξθσηηθά ή ζεξαπεπηηθά κέηξα
(ΠΚ 126§3 σο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 2§1 ηνπ λ. 3860/2010 θαη
αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ απφ ην άξζξν 25 ηνπ λ. 4356/2015, ΦΔΚ Α’ 181/24-122015). Σηελ πεξίπησζε πνπ ε ηειεζζείζα αμηφπνηλε πξάμε ζπληζηά θαθνχξγεκα πνπ
ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο, εάλ ν δξάζηεο ήηαλ ελήιηθνο, ή αλ
πξφθεηηαη γηα βηαζκφ πξνζψπνπ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ δεθαπέληε εηψλ, ηνπ
επηβάιιεηαη πεξηνξηζκφο ζε εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο αλειίθσλ (ΠΚ 127§1, εδ. α’
θαη β’).
Αθφκε, έρνπλ ζπζηαζεί εηδηθά δηθαζηήξηα αλειίθσλ (κνλνκειέο θαη ηξηκειέο
δηθαζηήξην αλειίθσλ, ΚΠΓ 113§1 θαη εθεηείν αλειίθσλ, ΚΠΓ 113§1, πεξ. Γ’) ηα
νπνία ζπγθξνηνχληαη απφ δηθαζηέο κε εηδηθέο γλψζεηο.
Πίλαθαο 4. Η πνηληθή αληηκεηώπηζε ηνπ αλήιηθνπ δξάζηε

Αλακνξθσηηθά θαη ζεξαπεπηηθά κέηξα θαη πεξηνξηζκόο ζε εηδηθό θαηάζηεκα
θξάηεζεο λέσλ
Τα αλακνξθσηηθά κέηξα πξνβιέπνληαη απφ ηελ ΠΚ 122. Σε θάζε πεξίπησζε σο
πξφζζεην αλακνξθσηηθφ κέηξν δχλαληαη λα επηβιεζνχλ ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ
ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ αλειίθνπ ή ηε δηαπαηδαγψγηζή ηνπ (ΠΚ 122§2, εδ. α’). Οξηζκέλα
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αλακνξθσηηθά κέηξα επηβάιινληαη κφλν γηα πιεκκειήκαηα, άιια κφλν γηα
πηαίζκαηα ελψ γηα θαθνχξγεκα πνπ δελ απεηιεί ζε ελήιηθν δξάζηε ηελ πνηλή ηεο
ηζφβηαο θάζεηξμεο ή δελ ζπληζηά βηαζκφ πξνζψπνπ ειηθίαο θάησ ησλ δεθαπέληε
εηψλ, επηβάιιεηαη ζηνλ αλήιηθν ην αλακνξθσηηθφ κέηξν ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπ ζε
πηζηνπνηεκέλν ίδξπκα αγσγήο (ΠΚ 122§1, πεξ. ηβ’ ζπλδ. κε 126§3, in fine). Καηφπηλ
δηάγλσζεο θαη γλσκνδφηεζεο απφ εμεηδηθεπκέλε νκάδα απνηεινχκελε απφ ηαηξφ,
ςπρνιφγν θαη θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, νη νπνίνη θαηά πεξίπησζε ππάγνληαη ζε Μνλάδα
ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο ή ζε ηαηξηθά θέληξα πγείαο ή θξαηηθά λνζειεπηηθά
ηδξχκαηα, ηα αλακνξθσηηθά κέηξα δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε ζεξαπεπηηθά
ή/θαη ην αληίζεην (ΠΚ 124§3). Τα αλακνξθσηηθά κέηξα παχνπλ λα ηζρχνπλ κφιηο ν
αλήιηθνο ζπκπιεξψζεη ηα δεθανθηψ έηε ηεο ειηθίαο ηνπ, ελψ ην Γηθαζηήξην κπνξεί
κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ λα παξαηείλεη ηα κέηξα, έσο ην πνιχ κέρξη θαη
ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ δξάζηε (Α. Π.
Κωσταράς, Πνηληθφ Γίθαην, Σχλνςε Γεληθνχ Μέξνπο, φπ.π, ζει. 54, πιαγηάξ. 43, ΠΚ
125§1, εδ. β’).
Τα ζεξαπεπηηθά κέηξα επηβάιινληαη κφλν ζε πεξίπησζε ςπρηθήο ή ζσκαηηθήο
αζζέλεηαο ηνπ αλειίθνπ ή εζηζκνχ ηνπ απφ ηα λαξθσηηθά ή ην αιθνφι (ΠΚ 123§1,
εδ. α’). Γηα ηελ επηβνιή ηνπο απαηηείηαη πξνεγνχκελε δηάγλσζε θαη γλσκνδφηεζε
απφ εμεηδηθεπκέλε νκάδα ηαηξψλ, ςπρνιφγσλ θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, νη νπνίνη
θαηά πεξίπησζε ππάγνληαη ζε Μνλάδα ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο ή ζε ηαηξηθά
θέληξα πγείαο ή θξαηηθά λνζεεπηηθά ηδξχκαηα (ΠΚ 123§2). Σηελ πεξίπησζε πνπ ν
αλήιηθνο είλαη εμαξηεκέλνο ρξήζηεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ, πξηλ ηελ επηβνιή ησλ
ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ δηαηάζζεηαη ππνρξεσηηθά ςπρηαηξηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε
(ΠΚ 123§3).
Ο πεξηνξηζκφο ζε εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο λέσλ επηβάιιεηαη κφλν εάλ
ζπληξέρνπλ ζσξξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο, ήηνη, αθελφο ν αλήιηθνο λα
είλαη άλσ ησλ δεθαπέληε εηψλ θαη αθεηέξνπ είηε λα έρεη ηειέζεη θαθνχξγεκα πνπ εάλ
ην ηεινχζε ελήιηθαο ζα απεηινχην κε ηελ πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο είηε λα έρεη
ηειέζεη ην θαθνχξγεκα ηνπ βηαζκνχ πξνζψπνπ ειηθίαο θάησ ησλ δεθαπέληε εηψλ. Ο
ρξφλνο πεξηνξηζκνχ δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξνο απφ έμη κήλεο θαη πεξηζζφηεξνο
απφ πέληε έηε. Ζ ζρεηηθή Απφθαζε εγγξάθεηαη ζην πνηληθφ κεηξψν ηνπ αλήιηθνπ
(ΚΠΓ 574§2, πεξ. ββ’) ελψ δχλαηαη λα ιάβεη ρψξα απφιπζε ηνπ αλειίθνπ ππφ φξνπο
ή κε θαη’νίθνλ πεξηνξηζκφ (ΠΚ 129-30).
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Ο ζθνπφο ησλ αλακνξθσηηθψλ θαη ησλ ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ θαζψο επίζεο θαη
ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ αλειίθνπ ζε εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο λέσλ είλαη ε
αλαδηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ αλήιηθνπ δξάζηε κε άκεζν ζηφρν ηελ απνθπγή
απφ κέξνπο ηνπ αλειίθνπ ηέιεζεο λέσλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. Δληεχζελ, έρεη
λνκνινγεζεί φηη ε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ κε ηελ νπνίαλ απαγγέινληαη
αλακνξθσηηθά θαη ζεξαπεπηηθά κέηξα ζε αλήιηθν δξάζηε δελ είλαη θαηαδηθαζηηθή
δνζέληνο φηη ηα αλακνξθσηηθά θαη ηα ζεξαπεπηηθά κέηξα, αθφκε θη αλ εγγξάθνληαη
ζην πνηληθφ κεηξψν, δελ έρνπλ ηελ έλλνηα ηεο πνηλήο (ΑΠ Ε’ Πνηληθφ Τκήκα
543/2011, ΤΝΠ ΓΣΑ, ΣπκβΑΠ 526/1988, ΠνηλΦξ ΛΖ’ 1988, ζει. 695).
Πίλαθαο 5. Αλακνξθσηηθά θαη ζεξαπεπηηθά κέηξα θαη πεξηνξηζκόο ζε εηδηθό
θαηάζηεκα θξάηεζεο λέσλ
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Σπδήηεζε
Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο θηλδχλνπ ηεο παηδηθήο
ειηθίαο γηα κεηαγελέζηεξε εθδήισζε βίαηεο θαη παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ
ελήιηθε δσή. Οη καζεηέο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζε πςειφ θαη ζπρλφ βαζκφ εθθνβηζκφ
είλαη πην πηζαλφ λα εθδειψζνπλ εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ή θαη απηνηξαπκαηηζκνχο
ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο πνπ είραλ ππνζηεί πην ζπάληα ζρνιηθφ εθθνβηζκφ.
Γηαρξνληθέο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά απμάλεη ηελ
πηζαλφηεηα εκθάληζεο δπζκελψλ απνηειεζκάησλ αξγφηεξα ζηελ ελήιηθε δσή (π.ρ.
αγρψδσλ δηαηαξαρψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ). Ζ θξάζε ηνπ Μαράηκα Γθάληη
φηη «ε ρξήζε βίαο κπνξεί λα θαίλεηαη θακηά θνξά φηη θάλεη θαιφ, ην θαιφ απηφ φκσο
είλαη πξνζσξηλφ θαη ην θαθφ πνπ πξνμελεί κφληκν» ζπληζηά ηνλ ππξήλα ηεο
ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο πνπ ιακβάλεη ρψξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ.
Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη αλαγθαίνο ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ πξφιεςεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα
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ηελ εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ θαηαπνιέκεζεο ηνπ. Τα πξνγξάκκαηα
απηά έρεη απνδεηρζεί φηη κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ κεηέπεηηα εκθάληζε εγθιεκαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο. Αληίζηνηρα, ηα νηθνγελεηαθά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ επίζεο λα είλαη
ρξήζηκα ζηελ εξκελεία ηεο δηαγελεαθήο ζπλέρεηαο ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ηνπ
εθθνβηζκνχ. Ψζηφζν, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή δηαρξνληθψλ θαη δηαθπιηθψλ
εξεπλψλ ζηελ Διιάδα, πνπ λα κειεηνχλ ηε ζρέζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ηεο
παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Τν δήηεκα πνπ άπηεηαη ηεο παξαβαηηθφηεηαο ησλ αλειίθσλ ηέκλεη δηαθνξεηηθέο
επηζηήκεο θαζψο θαηαγηγλψζθεηαη ε ζεκαζία ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο
(ςπρηάηξσλ θαη ςπρνιφγσλ) θαη ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ απηνί δηαδξακαηίδνπλ ζηελ
πνηληθή αληηκεηψπηζε ηνπ αλήιηθνπ δξάζηε. Τν γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα (φπσο θαη
ζηα

ινηπά

θξάηε-κέιε

ηεο

Δπξσπατθήο

Έλσζεο)

ν

αλήιηθνο

δξάζηεο

αληηκεησπίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απ’ φ,ηη ν ελήιηθαο, ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία
πνπ πξνζπαζεί λα δψζεη ε πνιηηεία φρη κφλν ζηε γεληθή θαη εηδηθή πξφιεςε (πνπ
άιισζηε ζπληζηά θαη ηε ratio ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Πνηληθνχ Γηθαίνπ) αιιά ζηελ ίδηα
ηε ζεξαπεία, ηελ αλακφξθσζε ηνπ αλήιηθνπ δξάζηε. Δμάιινπ ε επηβνιή
αλακνξθσηηθψλ ή ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ ζηνλ αλήιηθν δξάζηε δελ ζπληζηνχλ πνηλή
θαη δελ αληηκεησπίδνληαη σο ηέηνηα. Σπλεπψο, ην ίδην ην Κξάηνο θαίλεηαη λα ζεσξεί
φηη θαη ν ίδηνο ν αλήιηθνο δξάζηεο ζπληζηά θαη’νπζίαλ θαη εθείλνο ζχκα-παζφληα, ν
νπνίνο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί απφ ην ίδην ην Κξάηνο (φπσο άιισζηε ξεηά
νξίδεηαη θαη ζην Σχληαγκα πεξί ηεο πξνζηαζίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο) κέζσ κίαο
αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ λνκηθψλ, ςπρνιφγσλ ςπρηάηξσλ θαη θνηλσληθψλ
ιεηηνπξγψλ.
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