ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Βελτιώσεις της Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας
των ανηλίκων»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Συµπληρώθηκαν ήδη έξι χρόνια από τη δηµοσίευση και
θέση σε ισχύ της νέας νοµοθεσίας για τους ανήλικους
δράστες εγκληµατικών πράξεων (ν. 3189/2003). Η νοµοθεσία αυτή εκπονήθηκε από νοµοπαρασκευαστική επιτροπή υπό την προεδρία του αείµνηστου Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Κρουσταλάκη, έπειτα από
πρωτοβουλία του τότε Υπουργού ∆ικαιοσύνης Μιχάλη
Σταθόπουλου. Τόσο ο Πρόεδρος της Επιτροπής – άνθρωπος µε ανοικτό πνεύµα, θάρρος γνώµης και άρτια επιστηµονική κατάρτιση – όσο και τα µέλη της – κορυφαίοι επιστήµονες και διακεκριµένοι δικαστικοί λειτουργοί
µε πολυετή εξειδίκευση στο αντικείµενο – έδωσαν, όπως
οµολογείται από όλες τις πλευρές, τον καλύτερό τους εαυτό, ώστε το παραχθέν τελικώς νοµοθέτηµα να αποτελεί βασική συµβολή στον εκσυγχρονισµό και εξορθολογισµό, αλλά κυρίως στον εξανθρωπισµό του ελληνικού
δικαίου ανηλίκων, µέσα στο πλαίσιο µιας δικαιοκρατούµενης κοινωνίας. Θα πρέπει βέβαια να παρατηρηθεί ότι
ορισµένες από τις νοµοθετικές προτάσεις της επιτροπής
εκείνης δεν υιοθετήθηκαν από την τότε Κυβέρνηση–
ίσως διότι θεωρήθηκαν τολµηρές για την εποχή τους. Είναι επίσης σηµαντικό ότι κατά τη διάρκεια των έξι αυτών
ετών, χάρη στον πλούσιο επιστηµονικό διάλογο που αναπτύχθηκε, εντοπίσθηκαν και ορισµένα κενά ή αστοχήµατα της εισαχθείσας νοµοθεσίας, που θα πρέπει πλέον
να αντιµετωπιστούν µε συστηµατικό και ορθολογικό τρόπο.
Η πρώτη τοµή θα πρέπει να γίνει στο θεσµό του ποινικού σωφρονισµού. Ο ποινικός σωφρονισµός, µολονότι
τροποποιήθηκε µε το νόµο του 2003, µε τον οποίο καταργήθηκε η αόριστη διάρκειά του, παρέµεινε ωστόσο αµετάβλητος όσον αφορά τα χρονικά του όρια, παρά την
αντίθετη πρόταση της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής,
αλλά και τα διεθνώς κρατούντα. Και µπορεί βέβαια να αναγνωρίζεται γενικά ότι ο ποινικός σωφρονισµός επιβάλλεται µόνον «ως έσχατο µέτρο» (Βλ. Ν. Κουράκη, ∆ίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων, 2004, ιδίως σ. 291 επ., Κ.
Σπινέλλη, Ελληνικό δίκαιο ανήλικων δραστών και θυµάτων, 1992, σ. 127, Α. Τρωιάνου – Λουλά, Ο ανήλικος παραβάτης και η δίκη του, Νο Β 1982, σ. 387) και ότι δεν έχει ανταποδοτικό αλλά παιδαγωγικό χαρακτήρα, ότι επιδιώκεται δηλαδή, µε αυτόν η βελτίωση του ανηλίκου και
η οµαλή επανένταξή του στην κοινωνία (βλ. Α. Πιτσελά,
Η ποινική αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας των ανηλίκων, στ΄ έκδ., 2008, σ. 59 επ.), δεν µπορεί όµως να παραγνωρίζει κανείς το γεγονός ότι πάντως αποτελεί «ποινή» που συνεπάγεται στέρηση της ελευθερίας του ανηλίκου, και άρα συνιστά γι’ αυτόν τιµωρία.
Πρέπει εποµένως να υπάγεται σε όλες τις δεσµεύσεις
που ισχύουν και για τις υπόλοιπες ποινικές κυρώσεις, κυρίως ως προς την τήρηση των αρχών της νοµιµότητας,
της αναλογικότητας και της ίσης µεταχείρισης (βλ. σχετικά Ν. Παρασκευόπουλου, σε: Μαργαρίτη/ Παρασκευόπουλου, Ποινολογία, ζ΄ έκδ., 2005, σ. 57 επ., Ε. Συµεωνίδου-Καστανίδου, σε: Καϊάφα-Γκµπάντι/Μπιτζιλέκη/Συµε-

ωνίδου-Καστανίδου, ∆ίκαιο των ποινικών κυρώσεων,
2009, σ. 32 επ.). Οι περιορισµοί αυτοί δεν ισχύουν προφανώς για τον ποινικό σωφρονισµό, εφόσον, σύµφωνα
µε το άρθρο 54 ΠΚ, η διάρκεια στέρησης της ελευθερίας
στο ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων είναι σε πολλές
περιπτώσεις µεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπεται
για τους ενήλικες. Είναι χαρακτηριστικό λ.χ. ότι ενώ ένας ενήλικας απειλείται µε ποινή φυλάκισης από 10 ηµέρες – 3 χρόνια για µια σωµατική βλάβη από αµέλεια, ο ανήλικος για την ίδια πράξη απειλείται µε ποινή εγκλεισµού στο ειδικό κατάστηµα κράτησης που κυµαίνεται από 6 µήνες έως 10 έτη. Ταυτόχρονα, για όλα τα κακουργήµατα που απειλούνται µε ποινές µεγαλύτερες των 5 έως 10 ετών η προβλεπόµενη στο άρθρο 54 ΠΚ ποινή κυµαίνεται από 5 έως 20 έτη, µολονότι η ∆ιεθνής Σύµβαση
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, που έχει όπως είναι γνωστό, αυξηµένη τυπική ισχύ (άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος), ορίζει ρητά ότι η στέρηση της ελευθερίας των ανηλίκων πρέπει να είναι της µικρότερης δυνατής διάρκειας, ενώ και η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή είχε προτείνει τον περιορισµό του ανώτατου χρονικού ορίου του
ποινικού σωφρονισµού στα 10 χρόνια (βλ. σχετικά Α. Πιτσελά, ό.π., σ. 241 σηµ. 360). Και η Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, άλλωστε, έχει συστήσει στην ελληνική κυβέρνηση την κατάργηση της διάταξης που προβλέπει ότι το ανώτερο όριο του ποινικού σωφρονισµού
είναι 20 έτη.
Το πρόβληµα επιτείνεται εξαιτίας των προϋποθέσεων
που προβλέπει ο νόµος για την επιβολή του ποινικού σωφρονισµού στο άρθρο 127 ΠΚ. Με βάση το άρθρο αυτό, ο
περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων µπορεί
να επιβληθεί όταν το δικαστήριο, ερευνώντας τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη και την όλη
προσωπικότητα του ανηλίκου, κρίνει ότι είναι αναγκαίος
ο ποινικός σωφρονισµός του για να συγκρατηθεί από την
τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων.
Η διάταξη αυτή έχει επικριθεί όχι µόνο γιατί συνδέει
την επιβολή της ποινής µε την αβέβαιη κρίση για τη µελλοντική συµπεριφορά του ανηλίκου, αλλά και επειδή επιπλέον δεν θέτει κανένα περιορισµό ως προς τη βαρύτητα της πράξης που έχει τελεστεί, επιτρέπει την επιβολή
ποινής στερητικής της ελευθερίας ακόµα και σε ανηλίκους 13 ή 14 ετών, µολονότι τούτο φαίνεται να βρίσκεται
σε αντίθεση µε τις διεθνείς τάσεις ως προς τα µέτρα που
µπορούν πράγµατι να βοηθήσουν τους ανηλίκους σε αυτές τις ηλικίες και οδηγεί σε διακριτική µεταχείριση των
ανηλίκων, αφού η καταδίκη συναρτάται µε όλους τους όρους της ζωής τους και όχι µε την πράξη που έχουν τελέσει, έτσι ώστε το µέτρο να επιβάλλεται τελικά κατά
βάση σε όσους προέρχονται από οικογένειες που δεν έχουν την οικονοµική δύναµη να στηρίξουν τα παιδιά
τους.
Στην πράξη άλλωστε φαίνεται να επιβεβαιώνεται διαρκώς ότι ο εγκλεισµός επαυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής,
επειδή ακριβώς θέτει τον νέο στο περιθώριο, επιτείνει το
στιγµατισµό του και εµποδίζει την οµαλή κοινωνική του
επανένταξη (Βλ. Χ. ∆ηµόπουλου/Κ. Κοσµάτου, ∆ίκαιο Ανηλίκων, 2006, σ. 114, Α. Χάιδου, Η ιδρυµατική και εξωϊδρυµατική µεταχείριση των ανηλίκων στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, 1990, σ. 113), γεγονός που οδηγεί στη
σκέψη περιορισµού του ποινικού σωφρονισµού στις περιπτώσεις µόνον ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων που τελούνται µάλιστα από ανηλίκους µεγαλύτερους των 15 ετών, όπως ισχύει και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώ-
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ρες. Θα πρέπει επιπλέον να σηµειωθεί ότι και το άρθρο
17.1. περ. γ΄ των Στοιχειωδών Κανόνων των Ηνωµένων
Εθνών για την Απονοµή ∆ικαιοσύνης σε Ανηλίκους, γνωστών και ως Κανόνων του Πεκίνου (Standard Minimum
Rules for the Administration of Juvenile Justice ή The
Beijing Rules, Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών,
Απόφαση 40/33), προβλέπει ρητά ότι «Στέρηση της προσωπικής ελευθερίας δεν επιβάλλεται, εκτός αν ο ανήλικος κηρύχθηκε ποινικά υπεύθυνος για σοβαρή πράξη
βίας κατ’ άλλου προσώπου ή για κατ’ επανάληψη τέλεση
άλλων σοβαρών εγκληµάτων και αν δεν υπάρχει άλλη
κατάλληλη απάντηση».
Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, εξάλλου, υποστηρίζονται µε έµφαση τάσεις επέκτασης του πεδίου εφαρµογής του ποινικού δικαίου των ανηλίκων και σε άτοµα
µετεφηβικής ηλικίας ή νεαρούς ενήλικες, επειδή συχνά
η εγκληµατική συµπεριφορά των ατόµων αυτών σχετίζεται µε το µεταβατικό στάδιο της ανάπτυξής τους και είναι γι’ αυτό παροδική και εφήµερη.
Το µεταβατικό στάδιο προς την ενηλικίωση φαίνεται
να έχει παραταθεί. Είναι, λοιπόν, σκόπιµο να δοθεί στο
δικαστήριο η δυνατότητα, κρίνοντας κάθε συγκεκριµένη
περίπτωση, να αποφασίζει αν οι νεαροί ενήλικες (18-21
ετών) πρέπει να αντιµετωπίζονται κατά τρόπο παρόµοιο
µε εκείνο που προβλέπεται για τους ανηλίκους, επιβάλλοντας σε αυτούς αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα
που θα µπορούν να εκτίονται µέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους (βλ. άλλωστε και Σύσταση Rec (2003) 20 της
Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης για
τους «Νέους τρόπους αντιµετώπισης της παραβατικότητας των ανηλίκων και το ρόλο της ∆ικαιοσύνης Ανηλίκων», παρ. 11).
Για το σκοπό αυτόν θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 130 του Ποινικού µας Κώδικα. Αλλαγές είναι επιπλέον αναγκαίες στο θεσµό της υπό όρους απόλυσης, ώστε
ο ανήλικος να µην έχει λιγότερα δικαιώµατα από όσα ένας ενήλικος. Πιο συγκεκριµένα, ο ενήλικος έχει δικαίωµα παράστασης και ακρόασης στο δικαστικό συµβούλιο
που αποφασίζει για την απόλυσή του (άρθρο 110 ΠΚ), σε
αντίθεση µε τον ανήλικο που στερείται του δικαιώµατος
αυτού.
Τοµές πρέπει να γίνουν και στο διαδικαστικό πεδίο. Είναι σηµαντικό ο δικαστής ανηλίκων να έχει αυξηµένη εµπειρία και εξειδίκευση στο χειρισµό των θεµάτων που
σχετίζονται µε την εγκληµατικότητα των ανηλίκων και
για το λόγο αυτόν αφ’ενός πρέπει να προβλεφθεί ότι αυτός θα έχει το βαθµό του Προέδρου Πρωτοδικών και όχι
του Πρωτοδίκη και αφ’ετέρου ότι πρέπει να έχει συµµετάσχει σε σχετικά επιµορφωτικά σεµινάρια, τα οποία θα
οργανώνει η Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών. Για
τον ίδιο λόγο προβλέπεται ότι οι δικαστές ανηλίκων θα
δικάζουν τα εγκλήµατα ανηλίκων επί µία τουλάχιστον
τριετία που µπορεί να ανανεώνεται για µία ακόµη τριετία, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση της γνώσης και της εµπειρίας που αποκτούν σε αυτό το αντικείµενο.
Αλλαγές απαιτούνται και στη διάταξη για την προσωρινή κράτηση των ανηλίκων, η οποία δε θα πρέπει να είναι επιτρεπτή παρά µόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις που
µπορεί να επιβληθεί και ποινικός σωφρονισµός, δηλαδή
πλέον µόνο σε ανηλίκους άνω των 15 ετών, κάτι που
προβλέπεται άλλωστε ρητά και από το άρθρο 3.2-17 του
Πρότυπου Νόµου του ΟΗΕ για το Σύστηµα της ∆ικαιοσύνης των Ανηλίκων (Model Law on Juvenile Justice, 1997),

µε βάση το οποίο «µόνο νέοι ηλικίας από 15 ετών µπορούν να κρατηθούν προσωρινά».
Εξάλλου, κατά τη σύσταση R(2003)20, άρθρο 16, της
Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, η
προσωρινή κράτηση δεν µπορεί να διαρκεί άνω των 6 µηνών έως την έναρξη της δίκης του ανηλίκου (πρβλ. και
άρθρο 13.1 των Κανόνων του Πεκίνου, όπως και άρθρο
37 περ. β΄, εδ. β΄της ∆ιεθνούς Σύµβασης ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού – ν. 2101/1992).
Αλλαγές φαίνονται όµως αναγκαίες και σε σχέση µε
την τηρούµενη διαδικασία και την υποστήριξη του ανηλίκου από συνήγορο. Η αυτόφωρη διαδικασία δεν µπορεί
να τηρείται για τους ανηλίκους, εφόσον η ποινική τους
µεταχείριση προϋποθέτει την προηγούµενη έρευνα των
συνθηκών της ζωής τους και των παραγόντων που τους
ώθησαν στο έγκληµα.
Ήδη άλλωστε στην πράξη οι ανήλικοι δικάζονται σε
ρητή δικάσιµο αφού προηγουµένως έχει συνταχθεί σχετική έκθεση από τους επιµελητές ανηλίκων. Την ορθή
αυτή παγιωµένη θέση της νοµολογίας µας πρέπει και ρητά να προβλέψει πλέον ο νόµος, όπως ρητά πρέπει επιπλέον να προβλεφθεί ο υποχρεωτικός διορισµός συνηγόρου για την εκδίκαση σοβαρών εγκληµάτων, δηλαδή
πράξεων που αν τελούνταν από ενήλικες θα είχαν το χαρακτήρα κακουργήµατος. (Για την ανάγκη ενίσχυσης της
νοµικής θέσης του ανηλίκου καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας και την αναγνώριση του δικαιώµατος παράστασης µε συνήγορο, βλ. άρθρα 7.1 και 15.1 των Στοιχειωδών Κανόνων των Ηνωµένων Εθνών για την Απονοµή
της ∆ικαιοσύνης σε Ανηλίκους, καθώς και τη Σύσταση
της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης
Νο. R (87) 20 για τις «Κοινωνικές αντιδράσεις στην παραβατικότητα των ανηλίκων», παρ. 8).
Αλλά και στο επίπεδο του λεγόµενου προληπτικού δικαίου των ανηλίκων χρειάζονται σηµαντικές επεµβάσεις.
Σε αντίθεση µε ό,τι ισχύει για τους ενήλικες, σχετικά µε
τους οποίους το κράτος µπορεί να επεµβαίνει µόνο αφού τελέσουν ένα έγκληµα, στους ανηλίκους η κρατική
φροντίδα πρέπει να προσφέρεται ήδη σε προγενέστερο
στάδιο, στις περιπτώσεις εκείνες που το περιβάλλον µέσα στο οποίο µεγαλώνουν τους ωθεί ουσιαστικά στο έγκληµα.
Ωστόσο, όπως ορθά έχει επισηµάνει ο Συνήγορος του
Πολίτη στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης, στην
περίπτωση αυτή η παρέµβαση του κράτους πρέπει να έχει κατά βάση προνοιακό χαρακτήρα και η φροντίδα του
ανηλίκου πρέπει να πραγµατοποιείται πρωτίστως σε
προνοιακού τύπου δοµές. Μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν ο
αρµόδιος επιµελητής ανηλίκων διαβεβαιώνει ότι η φροντίδα του ανηλίκου στις υπάρχουσες τέτοιου είδους δοµές δεν µπορεί να προσφέρει το αναγκαίο γι’ αυτόν περιβάλλον, µπορεί να διατάσσεται ο εγκλεισµός του ανηλίκου στο ίδρυµα αγωγής που προβλέπεται στο άρθρο
17 του ν. 2298/1995.
Ακόµη άλλωστε και στην περίπτωση αυτή, ο εγκλεισµός δεν µπορεί να γίνεται χωρίς να λαµβάνεται υπόψη
η γνώµη και του ίδιου του ανηλίκου, ανάλογα µε την ηλικία του και το βαθµό ωριµότητάς του.
Για το σκοπό αυτόν, είναι αναγκαία η θέσπιση της υποχρεωτικής ακρόασης του ανηλίκου από τον δικαστή ανηλίκων και συνεκτίµησης της προσωπικής του γνώµης
πριν από τη λήψη απόφασης για τον εγκλεισµό του σε ίδρυµα αγωγής για λόγους προληπτικούς και, ειδικότερα,
επειδή ο ανήλικος συµβιώνει σε κοινωνικό περιβάλλον
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ατόµων που τελούν καθ’ έξη ή κατ’ επάγγελµα αξιόποινες πράξεις (άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 2298/1995). Το αναγκαίο µιας τέτοιας ακρόασης προκύπτει και από το άρθρο 3 περ. β΄της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Άσκηση
των ∆ικαιωµάτων των Παιδιών (ν. 2502/1997 - πρβλ. και
άρθρο 12 παρ. 1 της ∆ιεθνούς Σύµβασης ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού - ν. 2101/1992). Γι’ αυτό και η εν
λόγω ακρόαση θα πρέπει επιπλέον να γίνεται υποχρεωτικά και από τον αρµόδιο εισαγγελέα, εφόσον πρόκειται
να εφαρµόσει το άρθρο 45Α ΚΠ∆ περί αποχής από ποινική δίωξη ανηλίκου.
Εξάλλου, για λόγους δικαιοκρατικούς θα πρέπει εκ
των προτέρων να ορίζεται η ακριβής µέγιστη χρονική
διάρκεια που κρίνεται αναγκαία για τον προληπτικό εγκλεισµό του ανηλίκου στο ίδρυµα αγωγής, όπως άλλωστε αυτή ορίζεται και στις περιπτώσεις που ο εγκλεισµός
προβλέπεται ως αναµορφωτικό µέτρο στο άρθρο 122
ΠΚ.
Αλλαγές όµως απαιτούνται και σε σχέση µε τους µηχανισµούς που διαθέτει το κράτος για την πρόληψη της
θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων.
Όπως δείχνουν όλες οι έρευνες, το µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που βρίσκονται στα ειδικά καταστήµατα
κράτησης είναι παιδιά που έχουν υποστεί µακρόχρονη
κακοποίηση από µέλη της οικογένειάς τους, είτε µε τη
µορφή της σωµατικής κακοποίησης είτε µε τη µορφή της
παραµέλησης ή εκµετάλλευσης.
Παράλληλα αποδεικνύεται ότι οι κρατικοί και κοινωνικοί φορείς ελάχιστη βοήθεια προσφέρουν στο επίπεδο
της πρόληψης της θυµατοποίησης των ανηλίκων και της
– σε µεγάλο βαθµό – συνδεόµενης µε αυτήν εγκληµατικότητάς τους. Θα πρέπει βέβαια να αναγνωριστεί ότι ο
Έλληνας νοµοθέτης εγκαίρως διέγνωσε την ανάγκη
κρατικής παρέµβασης. Η µέριµνα για τους ανηλίκους
που βρίσκονται σε κίνδυνο έχει ανατεθεί από το κράτος,
ήδη από τη δεκαετία του ’40, στις Εταιρείες Προστασίας
Ανηλίκων που έχουν συσταθεί σε κάθε πρωτοδικείο (βλ.
Α. Τρωιάνου-Λουλά, Η Υπηρεσία Επιµελητών των ∆ικαστηρίων Ανηλίκων, 1989, σ. 21 και 246 επ.).
Ωστόσο, οι Εταιρείες αυτές, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης του αναγκαίου προσωπικού αλλά και της µεγάλης έντασης των προβληµάτων που καλούνται να αντιµετωπίσουν, δε φαίνεται ότι µπορούν – παρά το σηµαντικό έργο που επιτελούν ορισµένες από αυτές – να ανταποκριθούν στο έργο που τους έχει ανατεθεί. Το ίδιο το
νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, µολονότι αναµορφώθηκε το 1995, παρουσιάζει εξάλλου ορισµένα προβλήµατα (κυρίως ως προς τη σύνθεση των διοικητικών τους συµβουλίων), που θα πρέπει να αντιµετωπιστούν.
Πιο συγκεκριµένα, µε την προτεινόµενη ρύθµιση προσδιορίζεται µε µεγαλύτερη σαφήνεια το έργο που οφείλουν να προσφέρουν οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων
και εξειδικεύονται τα προσόντα όσων διορίζονται στο διοικητικό τους συµβούλιο.
Παράλληλα, η πιο σηµαντική τοµή στο χώρο αυτό είναι
η προβλεπόµενη στο προτεινόµενο σχέδιο νόµου ίδρυση
Κεντρικού Επιστηµονικού Συµβουλίου που θα αναλάβει
να παρακολουθεί το προσφερόµενο από τις Εταιρείες
Προστασίας Ανηλίκων έργο, καθώς επίσης να διατυπώνει προτάσεις για τα προβλήµατα και την έλλειψη συντονισµού που παρατηρείται στις σχέσεις µεταξύ των Εταιρειών αφ’ενός και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο αφ’ετέρου. Σήµερα είναι κοινή διαπί-

στωση τόσο του Συνηγόρου του Παιδιού και της UNICEF
όσο και της επιστηµονικής κοινότητας ότι ένα βασικό
πρόβληµα στο χώρο της πρόληψης και αντιµετώπισης
της θυµατοποίησης και εγκληµατικότητας των ανηλίκων
είναι η πλήρης έλλειψη συντονισµού µεταξύ των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, όπως και µεταξύ αυτών και
άλλων φορέων που ασχολούνται µε την ίδια οµάδα στόχο, υπάγονται όµως στον έλεγχο άλλων Υπουργείων ή
έχουν ιδρυθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση ή ιδιώτες.
Το αποτέλεσµα είναι κατασπατάληση πόρων και µειωµένη αποτελεσµατικότητα. Το κράτος εµφανίζεται τελικά απόν. Αντίστοιχο πρόβληµα υπάρχει σχετικά µε τους
ανηλίκους που έχουν τελέσει κάποιο έγκληµα και έχουν
στερηθεί την ελευθερία τους. Πέραν των κακών συνθηκών των χώρων κράτησης (θα άξιζε να αναφερθεί ότι η
διεθνής τάση είναι η οργάνωση µικρών κοινοτήτων, µε
οικογενειακή κατά βάση µορφή), η εκπαίδευση και η
προσφορά δραστηριοτήτων για την κάλυψη του ελεύθερου χρόνου, όπως επίσης η επαγγελµατική κατάρτιση
και η προετοιµασία των νεαρών κρατούµενων για την
κοινωνική τους επανένταξη, είναι τοµείς όπου δεν υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασµός και συντονισµός του
προσφερόµενου έργου.
Με τα δεδοµένα αυτά, είναι αναγκαία η σύσταση στο
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων επιστηµονικού συµβουλίου που θα υποστηρίζεται διοικητικά από ειδική υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου και θα έχει ως έργο:
α) την παρακολούθηση του έργου των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων πανελλαδικά και την εισήγηση προς
το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων των αναγκαίων µέτρων για τη βελτίωσή
του,
β) την ανάπτυξη συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο µε οργανισµούς και υπηρεσίες, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, καθώς και µε Μ.Κ.Ο. για την οργάνωση ενός ενιαίου δικτύου πρόληψης και αντιµετώπισης της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων,
γ) τη διαµόρφωση µιας κεντρικής υπηρεσίας καταγγελιών πράξεων κακοποίησης, παραµέλησης ή εγκατάλειψης ανηλίκων,
δ) τη διατύπωση προτάσεων και την εκπόνηση µελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέµατα που αφορούν στην πρόληψη και αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας των ανηλίκων, καθώς και
ε) την παροχή υπηρεσιών γνωµοδοτικού και συµβουλευτικού χαρακτήρα για τα θέµατα αυτά προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ή άλλους φορείς.
Με βάση τα παραπάνω, το προτεινόµενο σχέδιο νόµου
απαρτίζεται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο περιλαµβάνονται οι τροποποιήσεις του ουσιαστικού ποινικού δικαίου, δηλαδή οι τροποποιήσεις των διατάξεων του Ποινικού µας Κώδικα, ενώ στο δεύτερο, οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας και στον
Κώδικα Οργανισµού των ∆ικαστηρίων. Τέλος, στο τρίτο
κεφάλαιο προβλέπονται αλλαγές στο λεγόµενο προληπτικό δίκαιο που αφορά τους ανηλίκους όπως και στο νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, ενώ προβλέπεται ακόµα η ίδρυση Κεντρικού Επιστηµονικού Συµβουλίου για την
πρόληψη και την αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και
της εγκληµατικότητας των ανηλίκων.
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Ειδικότερα, στις επί µέρους διατάξεις του νοµοσχεδίου προβλέπονται τα ακόλουθα:
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ
Άρθρο 1
Με το άρθρο αυτό τροποποιείται το άρθρο 54 του Ποινικού Κώδικα, ώστε να προβλεφθεί πλέον ότι ο ποινικός
σωφρονισµός δεν µπορεί κατ’ αρχήν να έχει διάρκεια µεγαλύτερη των δέκα ετών, όπως είχε προταθεί και από τη
νοµοπαρασκευαστική επιτροπή το 2003.
Καθώς η ποινή αυτή θα µπορεί πλέον (σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην επόµενη διάταξη) να επιβάλλεται
µόνο για αδικήµατα που αν τελούνταν από ενήλικα θα ήταν κακουργήµατα, προτείνεται η µείωση των ορίων της
στους έξι µήνες έως πέντε έτη όταν η απειλούµενη για
το έγκληµα ποινή είναι κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, ενώ
σε διαφορετική περίπτωση, όταν, δηλαδή η απειλούµενη
για το έγκληµα ποινή είναι πρόσκαιρη κάθειρξη µεγαλύτερη αυτής των 5-10 ετών ή ισόβια κάθειρξη, προτείνεται η πρόβλεψη περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης που θα κυµαίνεται κατ’ αρχήν από 2 έως 10 έτη και
θα µπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων να ανέρχεται µέχρι 15 έτη. Υπενθυµίζεται ότι και η πρόταση της Επιτροπής Κρουσταλάκη ήταν για κατώτατο όριο έως 2 έτη, καθώς και ότι στη Γερµανία ο ποινικός σωφρονισµός έχει διάρκεια 6 µήνες – 5
έτη και κατ’ ανώτατο όριο 10 έτη (βλ. παρ. 18 γερµ. ν. για
τα ∆ικαστήρια Ανηλίκων).
Εξάλλου, η χορήγηση κατά την ελληνική νοµοθεσία
υφ' όρον απόλυσης µετά την έκτιση από τον ανήλικο του
1/2 (υποχρεωτικά) ή και του 1/3 της ποινής του (εάν υφίσταται σπουδαίος λόγος) (άρθρο 129 ΠΚ) αποτελεί όχι
σύντµηση της αρχικώς επιβληθείσας ποινής, αλλά απλώς έκτιση ενός µέρους της ποινής αυτής υπό καθεστώς ελευθερίας και υπό την επίβλεψη του επιµελητή ανηλίκων.
Άρθρο 2
Με το άρθρο 2 τροποποιείται αρχικά το άρθρο 126 ΠΚ,
ώστε να είναι σαφές ότι στους ανηλίκους µέχρι και το
15o έτος της ηλικίας τους συµπληρωµένο επιβάλλονται
µόνον αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα. Με το ίδιο
άρθρο τροποποιείται και η διάταξη του άρθρου 127 ΠΚ,
ώστε ο περιορισµός ανηλίκου σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων να επιβάλλεται µόνο σε ανηλίκους που έχουν συµπληρώσει το 15o έτος της ηλικίας τους, εφόσον η πράξη τους έχει το χαρακτήρα κακουργήµατος και
ο ποινικός σωφρονισµός κρίνεται, µε ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη απόφαση, απολύτως αναγκαίος, εν’ όψει του ότι η υπό κρίση αξιόποινη πράξη εµπεριέχει στοιχεία βίας, στρέφεται κατά της ζωής ή της σωµατικής ακεραιότητας ή αποτελεί µέρος ευρύτερης εγκληµατικής δραστηριοποίησης του ανηλίκου. Με την
τροποποίηση αυτή, το ελληνικό δίκαιο ακολουθεί την τάση που επικρατεί διεθνώς για περιορισµό του ποινικού
σωφρονισµού στα ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήµατα και σε ανηλίκους µεγαλύτερης σχετικά ηλικίας.

Άρθρο 3
Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού τροποποιείται το άρθρο 129 του Ποινικού Κώδικα, ώστε ο ανήλικος να έχει πλέον το δικαίωµα παράστασης και ακρόασης στο Τριµελές ∆ικαστήριο Ανηλίκων που αποφασίζει
για την υπό όρους απόλυσή του, όπως έχει ο ενήλικας.
Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου, τροποποιείται
η πρώτη παράγραφος του άρθρου 130 ΠΚ, ώστε να εναρµονιστεί το όριο της εκεί αναφερόµενης ανηλικότητας µε το όριο που υιοθετείται στο άρθρο 127 ΠΚ και να
διευκρινιστεί ότι ακόµα και όταν κάποιος δικάζεται µετά
τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του για πράξη που είχε τελέσει όσο ήταν ανήλικος, πρέπει ο ποινικός σωφρονισµός να επιβάλλεται µε τα ίδια κριτήρια που
θα επιβαλλόταν ακόµα και αν εισαγόταν σε δίκη πριν από τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του. Τέλος, µε την τρίτη παράγραφο του άρθρου τροποποιείται
το άρθρο 131 ΠΚ, ώστε να είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική η αντικατάσταση του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων µε φυλάκιση ή κάθειρξη, όταν αυτός που καταδικάζεται για µια πράξη την οποία τέλεσε όσο ήταν ανήλικος έχει συµπληρώσει ήδη το 21o έτος της
ηλικίας του πριν αρχίσει η εκτέλεση της απόφασης.
∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ
∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 4
Με το άρθρο αυτό τροποποιούνται οι διατάξεις του
Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών, ώστε να προβλεφθούν πλέον αυξηµένα προσόντα για τον ορισµό ενός δικαστή ως δικαστή
ανηλίκων.
Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι καθήκοντα ∆ικαστή Ανηλίκων αναλαµβάνει πρόεδρος πρωτοδικών, ο οποίος
ορίζεται µε έναν αναπληρωτή του πρόεδρο ή πρωτοδίκη,
κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Κώδικας. Η ιδιαιτερότητα της φύσης των υποθέσεων που αφορούν ανηλίκους, η σοβαρότητά τους, το ευαίσθητο της ηλικίας των
δραστών και η αύξηση ορισµένων κατηγοριών αξιόποινων πράξεων που τελούνται από ανηλίκους στη σύγχρονη εποχή σηµατοδοτούν την ανάγκη της προσεγµένης
και επιτυχούς προσέγγισης, κατανόησης και µεταχείρισης των ανηλίκων εκ µέρους δικαστών που έχουν το
βαθµό προέδρου πρωτοδικών, ως εµπειρότερων και µε
αυξηµένο κύρος έναντι των νεότερων κατά βαθµό συναδέλφων τους δικαστών.
Ως επιπλέον όρος προβλέπεται και η παρακολούθηση
σχετικών επιµορφωτικών σεµιναρίων που θα πρέπει να
οργανώνει η Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών, ώστε να εφαρµόζονται πλήρως οι σχετικές διατάξεις του
Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών, κατά τις οποίες ως δικαστές ανηλίκων ορίζονται ειδικά εκπαιδευµένοι και εξειδικευµένοι
δικαστές (πρβλ. και άρθρο 22 των Στοιχειωδών Κανόνων
των Ηνωµένων Εθνών για την Απονοµή ∆ικαιοσύνης σε
Ανηλίκους, γνωστών και ως Κανόνων του Πεκίνου
(Standard Minimum Rules for the Administration of
Juvenile Justice ή The Beijing Rules).
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Οι επιπλέον τροποποιήσεις που πραγµατοποιούνται µε
το άρθρο αυτό αφορούν: α) τον καθορισµό της θητείας
των δικαστών ανηλίκων ως τριετούς και β) τον περιορισµό της δυνατότητας ανανέωσης της θητείας των δικαστών ανηλίκων έως µια µόνο επιπλέον τριετία, ώστε να
αποφεύγεται µε τις επανειληµµένες ανανεώσεις της θητείας η αποξένωση των δικαστών από τους λοιπούς κλάδους του δικαίου που εντάσσονται στο πολυσύνθετο λειτούργηµά τους και τους οποίους επίσης πρέπει να υπηρετούν επιτυχώς. Η ανανέωση πάντως της θητείας των
δικαστών ανηλίκων για µία τριετία κρίνεται αναγκαία,
προκειµένου η αρχική τριετής εµπειρία τους στο συγκεκριµένο αντικείµενο να αποβεί θετικότερη και αποτελεσµατικότερη προς όφελος των ανηλίκων στα επόµενα
τρία έτη.

κράτηση των ανηλίκων να είναι πλέον επιτρεπτή µόνο σε
εκείνες τις περιπτώσεις που µπορεί να επιβληθεί και ποινικός σωφρονισµός, δηλαδή µόνο σε ανηλίκους άνω των
15 ετών.
Προβλέπεται επιπλέον ότι µεταξύ των περιοριστικών
όρων που µπορεί να επιβάλλει το δικαστήριο είναι και ένα ή περισσότερα από τα αναµορφωτικά µέτρα του άρθρου 122 παρ. 1 Π.Κ. και ότι η προσωρινή κράτηση των ανηλίκων δεν µπορεί κατ’ αρχήν να διαρκεί για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών, έτσι ώστε το δίκαιό
µας να συµβαδίζει πλέον µε τις απαιτήσεις των διεθνών
κειµένων τα οποία δεσµεύουν και την Ελλάδα.
Εξάλλου, µόνη η παραβίαση των περιοριστικών όρων
που έχουν επιβληθεί στον ανήλικο δεν επιτρέπεται να οδηγεί άνευ ετέρου σε προσωρινή κράτηση.

Άρθρο 5

Άρθρο 9

Με το άρθρο αυτό τροποποιείται το άρθρο 45A του
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, ώστε πλέον να ορίζεται ως
υποχρεωτική η προηγούµενη ακρόαση του ανηλίκου πριν
ο εισαγγελέας αποφασίσει για την αποχή ή µη από την
ποινική δίωξη. Στο άρθρο 45A προβλέπεται ήδη ότι ο εισαγγελέας ερευνά τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη και την όλη προσωπικότητα του ανηλίκου
και εποµένως η ακρόαση του ανηλίκου εµπίπτει στα πιθανά µέσα που θα επιλέξει να χρησιµοποιήσει ο εισαγγελέας, χωρίς όµως και να είναι υποχρεωτική. Τούτο ορίζεται πλέον ρητά στο προτεινόµενο άρθρο, σύµφωνα και
µε όσα προβλέπει το άρθρο 3 περ. β΄της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για την άσκηση των ∆ικαιωµάτων των Παιδιών
(ν. 2502/1997 – πρβλ. και άρθρο 12 παρ. 1 της ∆ιεθνούς
Σύµβασης ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού –
ν . 2101/1992).

Με το άρθρο αυτό προτείνεται αλλαγή του άρθρου 340
του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ώστε να µην υπάρχει
πλέον το ενδεχόµενο να δικαστεί ο ανήλικος, ο οποίος
κατηγορείται για σοβαρά αδικήµατα, χωρίς την παρουσία
συνηγόρου. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται ο υποχρεωτικός διορισµός συνηγόρου από τον δικαστή ανηλίκων,
σύµφωνα και µε όσα προβλέπονται ειδικότερα περί διορισµού συνηγόρου από το άρθρο 40 παρ. 2 περ. β΄ii της
∆ιεθνούς Σύµβασης ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού
(ν. 2101/1992), το άρθρο 14 παρ. 3 περ. δ΄ του ∆ιεθνούς
Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα
(ν. 2462/1997) και το άρθρο 6 παρ. 3 περ. γ΄ ΕΣ∆Α.

Άρθρο 6
Με το άρθρο αυτό τροποποιείται η διάταξη του άρθρου
113 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, που αναφέρεται
στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων ανηλίκων (µονοµελών και τριµελών), ώστε να συµβαδίζει µε τις αλλαγές
που υιοθετούνται στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο.
Συγκεκριµένα, µε τη διάταξη αυτή, τα µονοµελή δικαστήρια είναι αρµόδια για την εκδίκαση όλων των αξιόποινων πράξεων που αν τελούνταν από ενήλικα θα είχαν το
χαρακτήρα κακουργήµατος που απειλείται µε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης µε ανώτατο όριο κατώτερο των είκοσι ετών, ενώ στα τριµελή δικαστήρια υπάγονται τα εγκλήµατα που αν τελούνταν από ενήλικα θα επέσυραν ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη της οποίας το ανώτατο όριο είναι είκοσι έτη.
Άρθρο 7
Με το άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο
242 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, ώστε να προβλεφθεί και ρητά ότι στα δικαστήρια ανηλίκων δεν µπορεί να
τηρηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου, κάτι το οποίο ούτως ή άλλως νοµολογιακά τηρείται.
Άρθρο 8
Με το άρθρο 8 τροποποιείται η διάταξη του άρθρου
282 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, ώστε η προσωρινή

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2298/1995 ΚΑΙ Ι∆ΡΥΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Άρθρο 10
Με το άρθρο αυτό επέρχονται αλλαγές στο λεγόµενο
προληπτικό δίκαιο των ανηλίκων. Με βάση το ισχύον δίκαιο, το κράτος οφείλει να µεριµνά για τους ανηλίκους
όχι µόνο αφού τελέσουν κάποια αξιόποινη πράξη, αλλά
ήδη και σε προγενέστερο στάδιο, στις περιπτώσεις που
ζουν σε περιβάλλον το οποίο δηµιουργεί κινδύνους για
την οµαλή ανάπτυξη και ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.
Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή η παρέµβαση του κράτους πρέπει να έχει κατά βάση προνοιακό χαρακτήρα και
η φροντίδα του ανηλίκου να πραγµατοποιείται πρωτίστως σε προνοιακού τύπου δοµές. Μόνο κατ’ εξαίρεση,
όταν ο αρµόδιος επιµελητής ανηλίκων διαβεβαιώνει ότι
η φροντίδα του ανηλίκου στις υπάρχουσες τέτοιου είδους δοµές δεν µπορεί να προσφέρει το αναγκαίο περιβάλλον, µπορεί να διατάσσεται ο εγκλεισµός του ανηλίκου στο ίδρυµα αγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 17
του ν. 2298/1995.
Ακόµη άλλωστε και στην περίπτωση αυτή, ο εγκλεισµός δεν µπορεί να διατάσσεται εν αγνοία του ανηλίκου
ή χωρίς προηγουµένως να έχει τουλάχιστον ακουστεί η
δική του γνώµη, εφόσον βεβαίως είναι σε θέση να την
εκφράζει.
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Για το λόγο αυτό προβλέπεται η τροποποίηση του άρθρου 17 παρ. 5 του ν. 2298/1995, ώστε αφενός να προωθείται κατ’ αρχήν η παραποµπή του ανηλίκου σε προνοιακού τύπου δοµές και αφετέρου, όταν αυτή δεν κρίνεται
επαρκής, να είναι αναγκαία πλέον η προηγούµενη υποχρεωτική ακρόαση του ανηλίκου από τον ∆ικαστή Ανηλίκων και η συνεκτίµηση της προσωπικής του γνώµης πριν
από τη λήψη απόφασης για τον εγκλεισµό του σε ίδρυµα
αγωγής για λόγους προληπτικούς και ειδικότερα, επειδή
ο ανήλικος συµβιώνει σε κοινωνικό περιβάλλον ατόµων
που τελούν καθ' έξη ή κατ' επάγγελµα αξιόποινες πράξεις.
Με την προτεινόµενη διάταξη εναρµονίζονται επίσης
τα όρια της ανηλικότητας στο άρθρο 17 του
ν. 2298/1995, από τα 7 έως 18 που είναι σήµερα, στα 8 έως 18, όπως προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα (άρθρο
121), ενώ για λόγους δικαιοκρατικούς προβλέπεται ακόµη ο εκ των προτέρων ακριβής ορισµός της µέγιστης
χρονικής διάρκειας του προληπτικού εγκλεισµού του ανηλίκου στο ίδρυµα αγωγής.
Άρθρο 11
Με το άρθρο αυτό προτείνονται µια σειρά από αλλαγές στο νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία
των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων (ΕΠΑ), στις οποίες
έχει ανατεθεί από το κράτος η µέριµνα για τους ανηλίκους που βρίσκονται σε κίνδυνο όπως και για τους ανηλίκους που τελούν αξιόποινες πράξεις.
Συγκεκριµένα, µε την προτεινόµενη ρύθµιση τροποποιείται το άρθρο 18 του ν. 2298/1995, όπου ορίζεται το
νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Εταιρειών και προσδιορίζεται µε µεγαλύτερη σαφήνεια το έργο που οφείλουν να προσφέρουν. Παράλληλα εξειδικεύονται τα
προσόντα όσων διορίζονται στο διοικητικό τους συµβούλιο. Η τροποποίηση θα συµπληρωθεί µε την προετοιµασία ενός σύγχρονου Κανονισµού Λειτουργίας των Εταιρειών, ο οποίος θα εκδοθεί µε σχετική Υπουργική Απόφαση.
Άρθρο 12
Με το άρθρο 12 προβλέπεται η ίδρυση στο Υπουργείο
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
εννεαµελούς Κεντρικού Επιστηµονικού Συµβουλίου για
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της θυµατοποίησης
και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων. Το Συµβούλιο
αυτό υποστηρίζεται διοικητικά από συνιστώµενη ειδική
υπηρεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και έχει ως έργο:
(α) την παρακολούθηση του έργου των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων πανελλαδικά και την εισήγηση προς
το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων των αναγκαίων µέτρων για τη βελτίωσή
του,
(β) την ανάπτυξη συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο µε οργανισµούς και υπηρεσίες, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, καθώς και µε Μ.Κ.Ο. για την οργάνωση ενός ενιαίου ∆ικτύου πρόληψης και αντιµετώπισης της θυµατοποίησης και εγκληµατικότητας των ανηλίκων,
(γ) τη διαµόρφωση µιας κεντρικής υπηρεσίας καταγγελιών πράξεων κακοποίησης, παραµέλησης ή εγκατάλειψης ανηλίκων,
(δ) τη διατύπωση προτάσεων και την εκπόνηση µελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέµατα που αφο-

ρούν στην πρόληψη και αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας των ανηλίκων, καθώς και
(ε) την παροχή υπηρεσιών γνωµοδοτικού και συµβουλευτικού χαρακτήρα για τα θέµατα αυτά προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ή άλλους φορείς. Το Συµβούλιο υποστηρίζεται διοικητικά από αποκεντρωµένη ειδική υπηρεσία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό.

Άρθρο 13
Με το άρθρο αυτό ορίζεται η έναρξη ισχύος του νέου
νόµου.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. Ραγκούσης

Γ. Παπακωνσταντίνου

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α. ∆ιαµαντοπούλου

Μ. Ξενογιαννακοπούλου

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Χ. Καστανίδης
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Βελτιώσεις της Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ
Άρθρο 1
Το άρθρο 54 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα
κράτησης νέων δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ούτε είναι
µικρότερη από έξι µήνες, αν για την πράξη που τελέστηκε ο νόµος απειλεί κάθειρξη µέχρι δέκα έτη. Αν η απειλούµενη ποινή είναι ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη µεγαλύτερη αυτής του προηγούµενου εδαφίου, η διάρκεια
του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη ούτε είναι µικρότερη από δύο. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων
που απειλούνται µε ισόβια κάθειρξη ή κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών µπορεί το δικαστήριο να επιβάλλει περιορισµό µέχρι δεκαπέντε έτη».
Άρθρο 2
1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 126 του Ποινικού
Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Σε ανήλικο που τέλεσε αξιόποινη πράξη χωρίς να
έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας
του επιβάλλονται µόνο αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα.
3. Σε ανήλικο που τέλεσε αξιόποινη πράξη και έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας του επιβάλλονται αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα, εκτός
αν κρίνεται αναγκαίο να επιβληθεί ποινικός σωφρονισµός κατά το επόµενο άρθρο».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 127 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων
επιβάλλεται µόνο σε ανηλίκους που έχουν συµπληρώσει
το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας, εφόσον η πράξη
τους έχει χαρακτήρα κακουργήµατος και εµπεριέχει
στοιχεία βίας, στρέφεται κατά της ζωής ή της σωµατικής
ακεραιότητας ή τελείται κατ’ επάγγελµα ή κατ’ εξακολούθηση. Η απόφαση πρέπει να περιέχει ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία από την οποία να προκύπτει γιατί τα αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα δεν κρίνονται
στη συγκεκριµένη περίπτωση επαρκή, λαµβανοµένων
κατά περίπτωση υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου».
Άρθρο 3
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 129 του Ποινικού
Κώδικα προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Ο ανήλικος κλητεύεται υποχρεωτικά δέκα τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση του δικαστηρίου,
κατά την οποία µπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή να
εκπροσωπηθεί από συνήγορο που διορίζει µε απλό έγ-

γραφο θεωρηµένο, ως προς το γνήσιο της υπογραφής,
από το διευθυντή του καταστήµατος κράτησης, δικηγόρο ή τις αρµόδιες αρχές».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 130 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η διάταξη του άρθρου 127 παρ. 1 εφαρµόζεται και
για τους ανηλίκους που τέλεσαν αξιόποινη πράξη µετά
τη συµπλήρωση του δέκατου πέµπτου έτους της ηλικίας
τους και εισάγονται σε δίκη µετά τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους. Στην περίπτωση αυτή τα αναµορφωτικά µέτρα παύουν αυτοδικαίως όταν ο υπαίτιος συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο έτος της ηλικίας του. Αν
το δικαστήριο κρίνει ότι η επιβολή αναµορφωτικών ή θεραπευτικών µέτρων δεν είναι επαρκής και ότι ο περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, µολονότι αναγκαίος δεν είναι πλέον σκόπιµος, µπορεί να επιβάλει
την ποινή που προβλέπεται για την πράξη που τελέστηκε, ελαττωµένη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
83».
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 131 του Ποινικού Κώδικα καταργείται και η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου
αναριθµείται σε παράγραφο 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ
∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 4
1. Οι περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών αντικαθίστανται ως εξής:
«στ) το µονοµελές δικαστήριο ανηλίκων, από έναν
πρόεδρο πρωτοδικών σε κάθε πρωτοδικείο, ο οποίος ορίζεται µαζί µε έναν αναπληρωτή, πρόεδρο ή πρωτοδίκη,
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 26,
ζ) το τριµελές δικαστήριο ανηλίκων, από τον δικαστή
ανηλίκων του προηγούµενου εδαφίου και δύο νεότερούς
του, αν είναι δυνατόν, πρωτοδίκες,
η) το εφετείο ανηλίκων, από έναν εφέτη ή τον αναπληρωτή του, που ορίζονται σε κάθε εφετείο σύµφωνα µε τη
διάταξη του άρθρου 26, και από δύο άλλους νεότερούς
του, αν είναι δυνατόν, εφέτες, που ορίζονται εφέτες ανηλίκων από αυτόν που διευθύνει το δικαστήριο.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις συνεδριάσεις των πολιτικών δικαστηρίων µπορεί, όπου ορίζει ο κώδικας πολιτικής δικονοµίας, να παρίσταται ο αρµόδιος εισαγγελέας, ο οποίος αναπτύσσει τη
γνώµη του τελευταίος, εκτός αν είναι διάδικος. Στις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων παρίσταται υποχρεωτικά ο αρµόδιος εισαγγελέας. Στα µονοµελή και
τριµελή δικαστήρια ανηλίκων παρίσταται πάντοτε ένας
εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών και στο εφετείο ανηλίκων ένας αντεισαγγελέας εφετών ή ο αναπληρωτής του, που ορίζονται εισαγγελείς ανηλίκων για
µια τριετία από εκείνον που διευθύνει την αντίστοιχη ει-
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σαγγελία. Στο πταισµατοδικείο παρίσταται ο αρµόδιος
δηµόσιος κατήγορος, µπορεί όµως να παρίσταται και ο
εισαγγελέας πληµµελειοδικών ή ο νόµιµος αναπληρωτής του».
3. Από την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Κώδικα
Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών
Λειτουργών διαγράφονται οι λέξεις «και δικαστές ανηλίκων».
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών αντικαθίσταται ως εξής:
«3. ∆ικαστές ανηλίκων στα πληµµελειοδικεία ορίζονται για µια τριετία ένας ή περισσότεροι πρόεδροι πρωτοδικών ή πρωτοδίκες µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του συµβουλίου ή του δικαστή
που διευθύνει το δικαστήριο και πρόταση του οικείου εισαγγελέα εφετών. Με την ίδια διαδικασία ορίζεται ο δικαστής ανηλίκων του εφετείου. Σε όσα δικαστήρια υπηρετούν περισσότεροι από είκοσι δικαστές, οι δικαστές ανηλίκων ορίζονται από την ολοµέλεια του δικαστηρίου.
Για το διορισµό στη θέση του δικαστή και του εισαγγελέα ανηλίκων αξιολογείται η προηγούµενη συµµετοχή
σε ειδικό πρόγραµµα επιµόρφωσης που οργανώνει η Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών ή η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος ή µεταπτυχιακού τίτλου στο ειδικό
αντικείµενο».
5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο ανακριτής και ο δικαστής ανηλίκων ασκούν τα
καθήκοντά τους και µετά τη συµπλήρωση του χρόνου για
τον οποίο ορίστηκαν, µέχρι την αντικατάστασή τους ή
την ανανέωση της θητείας τους. Πριν από την πάροδο
του παραπάνω χρονικού διαστήµατος απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους µε τη διαδικασία της παραγράφου
1, ή κατά περίπτωση της παραγράφου 3, αν συντρέχει
σπουδαίος λόγος. Η θητεία του ανακριτή, του δικαστή ανηλίκων και του εισαγγελέα ανηλίκων µπορεί να ανανεώνεται µε τον ίδιο τρόπο για µια ακόµη διετία ή τριετία αντίστοιχα».

µπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας τους.
Β. Το τριµελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από ανηλίκους, για τις οποίες, αν τελούνταν από ενήλικα, απειλείται ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη µε ανώτατο όριο τα είκοσι έτη.
Γ. Το εφετείο ανηλίκων δικάζει τις εφέσεις κατά των
αποφάσεων των µονοµελών και τριµελών δικαστηρίων
ανηλίκων που λειτουργούν στα πληµµελειοδικεία.
2. Το άρθρο 119 εφαρµόζεται αναλόγως στις περιπτώσεις των εδαφίων Α και Β της προηγούµενης παραγράφου».
Άρθρο 7
Στο άρθρο 242 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Τα εγκλήµατα που τελούνται από ανηλίκους δεν
δικάζονται ως αυτόφωρα».
Άρθρο 8
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για τους ανηλίκους ως περιοριστικοί όροι είναι δυνατό να διατάσσονται και ένα ή περισσότερα από τα αναµορφωτικά µέτρα που ορίζονται στο άρθρο 122 του Ποινικού Κώδικα».
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η παράγραφος 3 εφαρµόζεται και για ανήλικο κατηγορούµενο που έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο
έτος της ηλικίας του, εφόσον η πράξη για την οποία κατηγορείται απειλείται στο νόµο µε ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών. Στην περίπτωση αυτή η προσωρινή
κράτηση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι µήνες και
µπορεί να παρατείνεται µόνο για τρεις µήνες από το δικαστήριο, στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 291. Η παραβίαση των περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί στον ανήλικο δεν επιτρέπεται να οδηγήσει από µόνη της σε προσωρινή κράτηση».

Άρθρο 5
Άρθρο 9
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45Α του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Απαιτείται σε κάθε περίπτωση ακρόαση του ανηλίκου».
Άρθρο 6
Το άρθρο 113 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα δικαστήρια ανηλίκων δικάζουν τις αξιόποινες
πράξεις που τελούνται από ανηλίκους, µε τις παρακάτω
διακρίσεις:
Α. Το µονοµελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει: α) τις
πράξεις που τελούνται από ανηλίκους εκτός από εκείνες
που δικάζονται από το τριµελές δικαστήριο ανηλίκων, β)
τα πταίσµατα που τελούνται από ανηλίκους στην έδρα
του πρωτοδικείου και γ) τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του πταισµατοδικείου για ανηλίκους.
Το µονοµελές δικαστήριο ανηλίκων επιβάλλει επίσης
τα αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα που ορίζονται από τον Ποινικό Κώδικα για ανηλίκους που δεν έχουν συ-

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 340 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, µετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου,
προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Την ίδια υποχρέωση έχει και ο δικαστής ανηλίκων, όταν ο ανήλικος κατηγορείται για πράξη, που αν την τελούσε ενήλικος, θα ήταν κακούργηµα».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2298/1995 ΚΑΙ Ι∆ΡΥΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Άρθρο 10
Οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 17 του
ν. 2298/1995 (ΦΕΚ 62 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:
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«1. Στην αρµοδιότητα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων υπάγονται τα
ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων, που έχουν ως αποστολή την
αγωγή, την κοινωνική στήριξη, την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση ανηλίκων, οι οποίοι έχουν αναπτύξει παραβατική συµπεριφορά ή αντιµετωπίζουν δυσχέρειες κοινωνικής προσαρµογής.
2. Για την εφαρµογή του παρόντος και του επόµενου
άρθρου ο όρος ανήλικοι περιλαµβάνει πρόσωπα ηλικίας
από 8 έως και 18 ετών.
3. Οι διατάξεις του παρόντος και του επόµενου άρθρου δεν επηρεάζουν την ύπαρξη και λειτουργία άλλων
υπηρεσιών, οργανισµών, ιδρυµάτων ή εταιρειών που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς.
4. Στα ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων εισάγονται ανήλικοι
στους οποίους:
α) επιβάλλεται το αναµορφωτικό µέτρο της τοποθέτησής τους σε κατάλληλο ίδρυµα αγωγής σύµφωνα µε την
περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 122 του
Ποινικού Κώδικα, και
β) η τοποθέτηση αυτή επιβάλλεται ως περιοριστικός όρος κατά το άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.
5. Στα ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων εισάγονται επίσης
ανήλικοι, οι οποίοι διαβιώνουν σε κοινωνικό περιβάλλον
ατόµων τα οποία τελούν καθ’ έξη ή κατ’ επάγγελµα αξιόποινες πράξεις, εφόσον υπάρχει γνωµάτευση του Επιµελητή Ανηλίκων ότι δεν είναι εφικτή ή σκόπιµη η ένταξή
τους σε προνοιακό ίδρυµα φιλοξενίας ανηλίκων.
Στην περίπτωση αυτή για την εισαγωγή είναι αναγκαία
η υποβολή αίτησης των προσώπων που έχουν τη γονική
µέριµνα του ανηλίκου ή, εφόσον την αίτηση αυτή υποβάλλει οποιοσδήποτε τρίτος, η γραπτή συναίνεσή τους.
Αν την αίτηση υποβάλλει ο εισαγγελέας ανηλίκων, δεν
απαιτείται συναίνεση των προσώπων που ασκούν τη γονική µέριµνα. Η αίτηση υποβάλλεται στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων ή στον εισαγγελέα πρωτοδικών ή στις
αστυνοµικές αρχές του τόπου κατοικίας του ανηλίκου
και διαβιβάζεται στον ∆ικαστή Ανηλίκων. Ο τελευταίος
αποφασίζει, αφού λάβει υπόψη την προσωπικότητα του
ανηλίκου και τις κοινωνικές συνθήκες του περιβάλλοντός του, µετά από ακρόαση του ανηλίκου, εφόσον αυτή
είναι εφικτή, συνεκτιµώντας και τη γνωµάτευση του Επιµελητή Ανηλίκων. Στην απόφαση προσδιορίζεται η µέγιστη διάρκεια του εγκλεισµού στο ίδρυµα.»
Άρθρο 11
Το άρθρο 18 του ν. 2298/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην έδρα κάθε πρωτοδικείου λειτουργεί Εταιρεία
Προστασίας Ανηλίκων ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου εποπτευόµενο από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
2. Οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων έχουν ως κύριο
σκοπό να συµβάλλουν ενεργά στην πρόληψη της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων. Για
την εκπλήρωση του σκοπού αυτού παρέχουν υλική, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη στους ανηλίκους και στις
οικογένειές τους, επαγγελµατική κατάρτιση, εκπαίδευση, πολιτιστική καλλιέργεια, ψυχαγωγία και στέγη. Μπορούν επίσης να διοργανώνουν επιστηµονικές ηµερίδες ή
συνέδρια και να συµµετέχουν σε έρευνες ή προγράµµατα για την αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων.
Οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων παρέχουν την υπο-

στήριξη που προαναφέρθηκε και σε ανηλίκους:
α) κατά των οποίων εκκρεµεί δίωξη για αξιόποινη πράξη,
β) στους οποίους έχουν επιβληθεί αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα (άρθρα 122 και 123 Π.Κ.) ή ποινή στερητική της ελευθερίας,
γ) οι οποίοι έχουν απολυθεί από ίδρυµα αγωγής ανηλίκων, θεραπευτικό κατάστηµα ή ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων,
δ) οι οποίοι εµπίπτουν στην παράγραφο 5 του προηγούµενου άρθρου, αλλά η εισαγωγή τους σε ίδρυµα αγωγής δεν είναι αναγκαία.
Επίσης, παρέχουν νοµική βοήθεια στους κατηγορούµενους ανηλίκους.
3. Κάθε Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων διοικείται από
επταµελές συµβούλιο. Η συµµετοχή στο συµβούλιο είναι
τιµητική και άµισθη. Τα µέλη τους επιλέγονται από άτοµα που διακρίνονται για την ειδική µόρφωση και την κοινωνική ευαισθησία τους.
Στο συµβούλιο µετέχουν µε τριετή θητεία, επιτρεποµένου του επαναδιορισµού των αυτών µελών:
α) ένας δικαστικός λειτουργός που κατά προτίµηση είναι ή έχει διατελέσει δικαστής ή εισαγγελέας ανηλίκων,
ως Πρόεδρος, ο οποίος υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τον αρµόδιο προϊστάµενο,
β) ένα µέλος του ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της χώρας στα Τµήµατα Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Νοµικής ή
Κοινωνιολογίας ή καθηγητής µέσης εκπαίδευσης,
γ) ένας επιµελητής ανηλίκων του δικαστηρίου ανηλίκων της έδρας του πρωτοδικείου ή ένας κοινωνικός λειτουργός,
δ) ένας δικηγόρος,
ε) ένας εκπρόσωπος του δήµου, της εκκλησίας ή µη
κυβερνητικής οργάνωσης που ασχολείται µε ανηλίκους,
στ) ένας γιατρός, κατά προτίµηση παιδοψυχολόγος ή
παιδοψυχίατρος, και
ζ) ένα πρόσωπο µε προσφορά, ευαισθησία και εµπειρία
στον τοµέα πρόληψης ή αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας των ανηλίκων.
Όλα τα µέλη διορίζονται µε τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Ο δικαστικός λειτουργός που τοποθετείται πρόεδρος της Εταιρείας απαλλάσσεται µερικά των υπηρεσιακών του καθηκόντων.
4. Τα αναπληρωµατικά µέλη µετέχουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου χωρίς ψήφο, εκτός εάν
απουσιάζουν τα αντίστοιχα τακτικά µέλη.
5. Τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των Εταιρειών
Προστασίας Ανηλίκων διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων στην πρώτη µετά τη συγκρότησή του συνεδρίαση εκλέγει από τα µέλη του αντιπρόεδρο, γραµµατέα και ταµία.
7. Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µπορεί να ορίσει, ύστερα από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Εταιρείας, ως επίτιµο
πρόεδρο Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων πρόσωπο που
προσέφερε για µεγάλο χρονικό διάστηµα αξιόλογες υπηρεσίες στον τοµέα της προστασίας των ανηλίκων.
8. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων µπορεί να συγκροτεί οµάδες κατάλληλων
προσώπων, τα οποία προσφέρουν εθελοντική συνδροµή
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για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας και ιδίως
υποβοήθηση της εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οργάνωση
πολιτιστικών ή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και παροχή νοµικής βοήθειας.
9. Οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων µπορούν να αναθέτουν σε επιµελητές ανηλίκων, εντός του κύκλου των
καθηκόντων των τελευταίων και ύστερα από έγκριση του
προϊσταµένου δικαστή ανηλίκων, έργα για την υποβοήθηση του σκοπού τους.
10. Οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων έχουν δική
τους περιουσία, που προέρχεται από επιχορηγήσεις του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων ή άλλων αρχών ή οργανισµών, από εισφορές, δωρεές ή κληροδοτήµατα ιδιωτών, καθώς και από έσοδα από εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που ασκούνται
στο πλαίσιο της λειτουργίας τους.
11. Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων θεσπίζεται Κανονισµός Λειτουργίας για τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων. Μέχρι την έκδοση της παραπάνω υπουργικής απόφασης εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.
12. Η θητεία των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων,
που υφίστανται κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου, λήγει από το διορισµό των νέων µελών από
τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων.»
Άρθρο 12
1. Στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων συνιστάται εννεαµελές Συµβούλιο
µε την επωνυµία «Κεντρικό Επιστηµονικό Συµβούλιο για
την πρόληψη και την αντιµετώπιση της θυµατοποίησης
και
της
εγκληµατικότητας
των
ανηλίκων»
(Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α).
Η συµµετοχή στο Συµβούλιο είναι τιµητική και άµισθη.
2. Στη σύνθεση του Συµβουλίου µετέχουν:
α) πέντε µέλη ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της χώρας, µε ειδίκευση σε θέµατα πρόληψης και αντιµετώπισης της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων, από τα οποία ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του,
β) ένας εισαγγελέας ή δικαστής ανηλίκων,
γ) ένας επιµελητής ανηλίκων,
δ) ένας καθηγητής µέσης εκπαίδευσης, και
ε) µια προσωπικότητα από το χώρο των γραµµάτων και
των τεχνών ή της επικοινωνίας.
Τα µέλη του Συµβουλίου και οι αναπληρωµατικοί τους
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι τριετής και
µπορεί να ανανεώνεται.
Το Συµβούλιο συνεδριάζει έπειτα από πρόσκληση του
Προέδρου. Στις συνεδριάσεις του µπορεί να συµµετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, τα αναπληρωµατικά µέλη
του Συµβουλίου, µε εξαίρεση την περίπτωση που συµµετέχουν σε αναπλήρωση τακτικού µέλους, και ο Βοηθός
Συνηγόρου του Πολίτη, επικεφαλής του Κύκλου ∆ικαιωµάτων του Παιδιού. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/1999).
3. Το Συµβούλιο συντονίζει και οργανώνει δράσεις, εισηγείται προτάσεις και γνωµοδοτεί στον Υπουργό ∆ικαι-

οσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για
θέµατα πρόληψης και αντιµετώπισης της θυµατοποίησης
και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων.
Το Συµβούλιο για την εκπλήρωση της αποστολής του:
α) παρακολουθεί το έργο των Εταιρειών Προστασίας
Ανηλίκων πανελλαδικά,
β) συνεργάζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο µε οργανισµούς και υπηρεσίες, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα, κοινωνικούς,
επιστηµονικούς και παραγωγικούς φορείς, δηµόσιους ή
ιδιωτικούς, καθώς επίσης µε µη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται µε την πρόληψη και την αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των
ανηλίκων, οργανώνοντας ενιαίο δίκτυο,
γ) συγκεντρώνει και επεξεργάζεται, σε συνεργασία µε
άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο, καταγγελίες για κακοποίηση ή εγκατάλειψη ανηλίκων,
δ) µελετά θέµατα θυµατοποίησης και εγκληµατικότητας των ανηλίκων και εισηγείται για την πρόληψη και την
αντιµετώπισή τους,
ε) οργανώνει την εφαρµογή νέων θεραπευτικών ή αναµορφωτικών µέτρων, µέσω των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων,
στ) οργανώνει τον εθελοντισµό µε πεδίο αναφοράς τη
στήριξη των ανηλίκων και υλοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης,
ζ) διαµορφώνει και συντονίζει µηχανισµούς ανίχνευσης της κακοποίησης των παιδιών σε συνεργασία µε τις
υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων και τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων,
η) τηρεί στατιστικά στοιχεία σε πανελλαδικό επίπεδο,
θ) εισηγείται στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων την πολιτική για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των ιδρυµάτων αγωγής ανηλίκων και των Ειδικών Καταστηµάτων Κράτησης Νέων, και
ι) υποβάλλει στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ετήσια έκθεση για το έργο
του. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται από τον Υπουργό στον
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.
4. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και κάθε άλλος φορέας υποχρεούνται να παρέχουν στο Συµβούλιο, µε την επιφύλαξη των ορισµών
του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄), όπως ισχύει, κάθε στοιχείο ή πληροφορία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού του.
5. Στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων συνιστάται αποκεντρωµένη ειδική υπηρεσία µε την ονοµασία Ειδική Υπηρεσία Προστασίας
Ανηλίκων, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό. Η
Υπηρεσία υποστηρίζει διοικητικά το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α..
Η υπηρεσία στελεχώνεται από δέκα (10) υπαλλήλους
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ή υπαλλήλους του δηµοσίου ή νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου που αποσπώνται σε αυτήν
για τρία (3) έτη, µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης.
Από τους παραπάνω υπαλλήλους οι έξι (6) είναι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και οι τέσσερις (4) είναι κατηγορίας ∆Ε.
Οι υπάλληλοι υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
αποσπώνται µε απόφαση του Υπουργού του. Αν ο υπάλ-
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ληλος προέρχεται από άλλες υπηρεσίες ή φορείς, η απόσπαση ενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του κατά περίπτωση οικείου Υπουργού. Ο
χρόνος της απόσπασης λογίζεται κανονικά στην υπηρεσιακή και µισθολογική τους εξέλιξη.
Για τη µισθοδοσία και τις δαπάνες των εκτός έδρας µετακινήσεων των ανωτέρω υπαλλήλων εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 13
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. Ραγκούσης

Γ. Παπακωνσταντίνου

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α. ∆ιαµαντοπούλου

Μ. Ξενογιαννακοπούλου

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Τροποποιούνται - συµπληρώνονται ορισµένες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα [Π.Κ. (π.δ.283/1985)] και προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Επανακαθορίζονται, µειούµενα, τα χρονικά όρια περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων.
β. Ορίζεται η συµπλήρωση του δέκατου πέµπτου έτους της ηλικίας, αντί του δέκατου τρίτου, που ισχύει,
ως όριο για την επιβολή, σε ανήλικο που τέλεσε αξιόποινη πράξη, µόνο αναµορφωτικών ή θεραπευτικών µέτρων
ή περιορισµό σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, κατά
περίπτωση.
γ. Ο περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων
επιβάλλεται µόνο για πράξεις ανηλίκων µε χαρακτήρα
κακουργήµατος, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων
συνθηκών τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας
του ανηλίκου.
δ. Προβλέπεται η υποχρεωτική κλήτευση του ανηλίκου, προκειµένου να παραστεί αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπηθεί από συνήγορο, στη συνεδρίαση του δικαστηρίου, που αποφασίζει για την υπό όρο απόλυσή του.
ε. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις για την επιβολή αναµορφωτικών ή θεραπευτικών µέτρων ή περιορισµό σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, ανηλίκων που
διέπραξαν αξιόποινη πράξη µετά τη συµπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας και εισάγονται σε δίκη µετά τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους αυτών.
στ. Καταργείται η υποχρεωτική αντικατάσταση του
περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, µε
στερητική της ελευθερίας ποινή, για τους καταδικασµένους που συµπλήρωσαν το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, πριν αρχίσει η εκτέλεση της απόφασης.
(άρθρα 1 – 3)
ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Χ. Καστανίδης

Αριθ. 82/10/2010

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων «Βελτιώσεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων»
Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου: α. τροποποιούνται – συµπληρώνονται οι ισχύουσες διατάξεις της
Ποινικής Νοµοθεσίας, µε τις οποίες ρυθµίζονται θέµατα
σχετικά µε τους ανήλικους δράστες και β. συνιστάται,
στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Κεντρικό Επιστηµονικό Συµβούλιο,
για την πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης
και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.).
Ειδικότερα:

1. Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 26
του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης
∆ικαστικών Λειτουργών (Κ.Ο.∆.Κ.∆.Λ, ν. 1756/1988) και
ειδικότερα:
α. Επανακαθορίζονται: i) η συγκρότηση των δικαστηρίων ανηλίκων, ii) τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για
το διορισµό στη θέση δικαστή ανηλίκων και εισαγγελέα
ανηλίκων στα αρµόδια δικαστήρια, iii) η διάρκεια της θητείας των προαναφερόµενων δικαστικών λειτουργών και
του ανακριτή, καθώς και της ανανέωσης αυτών.
β. Προβλέπεται η συµµετοχή σε ειδικό πρόγραµµα επιµόρφωσης, που οργανώνει η Εθνική Σχολή ∆ικαστικών
Λειτουργών, για το διορισµό στις προαναφερόµενες θέσεις.
(άρθρο 4)
2. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται ορισµένες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας [Κ.Π.∆. (π.δ.
258/1986)] και προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Θεσπίζεται η υποχρεωτική ακρόαση του ανηλίκου,
στην περίπτωση που αποφασίζεται η αποχή από την ποινική δίωξη, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 45Α
του Κ.Π.∆..
β. Επανακαθορίζεται η αρµοδιότητα των µονοµελών
και τριµελών δικαστηρίων ανηλίκων.
γ. Ορίζεται ότι τα εγκλήµατα που τελούνται από ανήλικους δράστες δεν δικάζονται ποτέ ως αυτόφωρα.
δ. Στους περιοριστικούς όρους, που επιβάλλονται σε
ανήλικους δράστες, µπορεί να περιλαµβάνονται ένα ή
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περισσότερα αναµορφωτικά µέτρα τα οποία ορίζονται
στο άρθρο 122 Π.Κ.
ε. Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες, µε δυνατότητα παράτασης, από το δικαστήριο, µόνο για τρεις (3) µήνες, στις οριζόµενες περιπτώσεις. Η παραβίαση των περιοριστικών
όρων δεν επιτρέπεται να οδηγήσει από µόνη της σε προσωρινή κράτηση.
στ. Θεσπίζεται ο υποχρεωτικός διορισµός συνηγόρου
από τον δικαστή ανηλίκων για τις αξιόποινες πράξεις
των ανηλίκων, που δικάζονται σε βαθµό κακουργήµατος.
(άρθρα 5 – 9)
ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.2298/1995, µε τις οποίες ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, διάφορα θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Ειδικότερα, προβλέπονται τα
εξής:
1.α. Επανακαθορίζεται, αυξανόµενο, το κατώτατο όριο
ηλικίας στα οκτώ έτη (αντί των επτά, που ισχύει), για την
εφαρµογή των σχετικών, µε εισαγωγή των ανηλίκων στα
ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων και την παροχή προστασίας
σε αυτούς, διατάξεων.
β. Περαιτέρω, ορίζεται ότι:
i) η εισαγωγή, σε ιδρύµατα αγωγής, των ανηλίκων,
που διαβιούν µε άτοµα που τελούν καθ’ έξη ή κατ’ επάγγελµα αξιόποινες πράξεις, γίνεται εφόσον δεν είναι εφικτή ή σκόπιµη η ένταξή τους σε προνοιακό ίδρυµα φιλοξενίας ανηλίκων.
ii) Η αίτηση εισαγωγής υποβάλλεται και στις Εταιρείες
Προστασίας Ανηλίκων, σε περίπτωση δε που την υποβάλλει ο εισαγγελέας ανηλίκων, δεν απαιτείται συναίνεση των ασκούντων τη γονική µέριµνα.
iii) Ο δικαστής ανηλίκων αποφασίζει, µετά από ακρόαση του ανήλικου δράστη, στην απόφαση δε αυτή προσδιορίζεται και ο µέγιστος χρόνος εγκλεισµού στο ίδρυµα.
(άρθρο 10)
2.α. Επανακαθορίζεται ο σκοπός των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, οι οποίες παρέχουν, µεταξύ των άλλων, υλική και κοινωνική βοήθεια σε ανήλικους και τις οικογένειές τους. Περαιτέρω, παρέχουν και ψυχολογική
στήριξη, µπορούν δε να διοργανώνουν επιστηµονικές ηµερίδες, συνέδρια κ.λπ. σχετικά µε την αντιµετώπιση της
θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων.
β. Προσδιορίζεται η ιδιότητα των µελών των διοικητικών συµβουλίων των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων.
γ. Ο δικαστικός λειτουργός, που ορίζεται πρόεδρος
της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων, απαλλάσσεται µερικά από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
δ. Ο Κανονισµός Λειτουργίας των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων θεσπίζεται, εφεξής, µε υπουργική απόφαση αντί µε προεδρικό διάταγµα, που ισχύει.
(άρθρο 11)
3.α. Συνιστάται, στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, εννεαµελές συµβούλιο µε την επωνυµία «Κεντρικό Επιστηµονικό Συµβούλιο για την πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων»
(Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.).

β. Καθορίζεται η σύνθεση των µελών του εν λόγω
συµβουλίου, στο οποίο η συµµετοχή είναι τιµητική και άµισθη.
γ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη θητεία των µελών του Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α και τον τρόπο λήψης των αποφάσεών του.
δ. Προσδιορίζεται το έργο του Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α., το οποίο, µεταξύ άλλων, συντονίζει και οργανώνει δράσεις
σχετικά µε την πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων.
Για την εκπλήρωση της αποστολής του: i) συνεργάζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο µε οργανισµούς και υπηρεσίες, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, ερευνητικά
και εκπαιδευτικά κέντρα, λοιπούς κοινωνικούς φορείς,
δηµόσιους και ιδιωτικούς, µη κυβερνητικές οργανώσεις
κ.λπ., ii) οργανώνει την εφαρµογή νέων θεραπευτικών ή
αναµορφωτικών µέτρων µέσω των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, iii) διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση
της λειτουργίας των Ιδρυµάτων Αγωγής Ανηλίκων και
των Ειδικών Καταστηµάτων Κράτησης Νέων κ.λπ..
ε. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.∆.∆. και οι λοιποί
φορείς οφείλουν να παρέχουν στο ΚΕ.Σ.Α.Θ.Ε.Α. κάθε
αναγκαία πληροφορία και στοιχείο για την εκπλήρωση
του σκοπού του.
στ.i) Συνιστάται στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αποκεντρωµένη ειδική
υπηρεσία, ονοµαζόµενη Ειδική Υπηρεσία Προστασίας
Ανηλίκων, για τη διοικητική υποστήριξη του
Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α., η οποία υπάγεται απευθείας στον αρµόδιο Υπουργό.
ii) Για τη στελέχωση της εν λόγω υπηρεσίας, αποσπώνται, µε υπουργικές αποφάσεις, από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ή από
άλλες δηµόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.∆.∆., δέκα (10) υπάλληλοι [έξι (6) ΠΕ ή ΤΕ και τέσσερις (4) ∆Ε κατηγορίας],
για τρία (3) έτη, µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης.
iii) Ρυθµίζονται τα σχετικά µε τη µισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη των εν λόγω υπαλλήλων θέµατα, για τις
δαπάνες µισθοδοσίας και εκτός έδρας µετακίνησης των
οποίων εφαρµόζονται οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
(άρθρο 12)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη, ύψους 9.000 ευρώ περίπου, από την
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της αποκεντρωµένης
ειδικής υπηρεσίας, που συνιστάται στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, για
τη διοικητική υποστήριξη του Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.
(άρθρο 12 παρ. 5)
2. Εφάπαξ δαπάνη, ύψους 23.000 ευρώ περίπου, από
την προµήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού
για τη λειτουργία της ανωτέρω υπηρεσίας.
(άρθρο 12 παρ. 5)
3. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από την αντιµετώπιση
των εξόδων, που τυχόν προκύψουν κατά τη συνεργασία
του Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. σε εθνικό και διεθνές επίπεδο µε διάφορους οργανισµούς και φορείς, για τα θέµατα πρόλη-
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ψης και αντιµετώπισης της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας των ανηλίκων.
(άρθρο 12 παρ.3β)
Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα
(είδος συνεργασίας, αριθµός συµµετεχόντων κ.λπ.).
ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων (Ν.Π.∆.∆. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη, από την αντιµετώπιση τυχόν πρόσθετων εξόδων, λόγω του επανακαθορισµού του
σκοπού των ανωτέρω Ν.Π.∆.∆. και ειδικότερα από την
παροχή ψυχολογικής στήριξης στους ανηλίκους και τις
οικογένειές τους, τη διοργάνωση επιστηµονικών ηµερίδων, συνεδρίων κ.λπ., σχετικά µε την πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας
των ανηλίκων
(άρθρο 11 παρ. 2).
Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα.
III. Επί του προϋπολογισµού της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών (Ν.Π.∆.∆. επιχορηγούµενο από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν διοργάνωση ειδικού
προγράµµατος για την επιµόρφωση δικαστών ανηλίκων
(άρθρο 4 παρ. 4). Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από
πραγµατικά γεγονότα (διάρκεια προγραµµάτων, αριθµό
συµµετεχόντων κ.λπ.).
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2010
Η Γενική ∆ιευθύντρια
Βιολέττα Καρακατσάνη – Κονίδα

γκληµατικότητας των ανηλίκων. (άρθρο 12 παρ.3β) Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (είδος
συνεργασίας, αριθµός συµµετεχόντων κ.λπ.).
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπιστούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων (Ν.Π.∆.∆. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη, από την αντιµετώπιση τυχόν πρόσθετων εξόδων, λόγω του επανακαθορισµού του
σκοπού των ανωτέρω Ν.Π.∆.∆. και ειδικότερα από την
παροχή ψυχολογικής στήριξης στους ανηλίκους και τις
οικογένειές τους, τη διοργάνωση επιστηµονικών ηµερίδων, συνεδρίων κ.λπ., σχετικά µε την πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας
των ανηλίκων (άρθρο 11 παρ.2). Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα.
Η ανωτέρω δαπάνη, στο βαθµό που θα πραγµατοποιείται, θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των ανωτέρω Ν.Π.∆.∆..
III. Επί του προϋπολογισµού της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών (Ν.Π.∆.∆. επιχορηγούµενο από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν διοργάνωση ειδικού
προγράµµατος για την επιµόρφωση δικαστών ανηλίκων
(άρθρο 4 παρ. 4) .Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται
από πραγµατικά γεγονότα (διάρκεια προγραµµάτων, αριθµό συµµετεχόντων κ.λπ.), θα αντιµετωπίζεται από τις
πιστώσεις του προϋπολογισµού της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών.

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Βελτιώσεις της Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας
των ανηλίκων»

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Γ. Παπακωνσταντίνου

Χ. Καστανίδης

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη, ύψους 9.000 ευρώ περίπου, από την
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της αποκεντρωµένης
ειδικής υπηρεσίας, που συνιστάται στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, για
τη διοικητική υποστήριξη του Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α..
(άρθρο 12 παρ. 5)
2. Εφάπαξ δαπάνη, ύψους 23.000 ευρώ περίπου, από
την προµήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού
για τη λειτουργία της ανωτέρω υπηρεσίας.
(άρθρο 12 παρ. 5)
3. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από την αντιµετώπιση
των εξόδων, που τυχόν προκύψουν κατά τη συνεργασία
του Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. σε εθνικό και διεθνές επίπεδο µε διάφορους οργανισµούς και φορείς, για τα θέµατα πρόληψης και αντιµετώπισης της θυµατοποίησης και της ε-

