
Στοιχεία της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Δικαστηρίου 

Ανηλίκων Αθηνών σχετικά με χρήστες ουσιών και υποθέσεις 

ναρκωτικών που εκδικάσθηκαν κατά το δικαστικό έτος 2010-2011 

(Σεπτέμβριος 2010-Ιούλιος 2011). 
 

Α) Με βάση την επεξεργασία των δικαστικών αποφάσεων του δικαστικού 

έτους 2010-2011, η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Δικαστηρίου Ανηλίκων 

Αθηνών διαπιστώνει ότι στα Δικαστήρια Ανηλίκων (Μονομελές και Τριμελές) 

εισήχθησαν σε δίκη 204 συνολικά ανήλικοι κατηγορούμενοι, 189 αγόρια και 15 

κορίτσια, με την κατηγορία ότι τέλεσαν παράβαση του ΚΝΝ, ακόμη και μαζί με άλλη 

πράξη. Για τους 164 από αυτούς εκδόθηκε καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση, ενώ 

για τους υπολοίπους 40 η υπόθεση αναβλήθηκε. Από τους 204 ανηλίκους, οι 122 

(115 αγόρια και 7 κορίτσια) ήσαν παρόντες στην εκδίκαση της υπόθεσής τους, ενώ οι 

82 (74 αγόρια και 8 κορίτσια) δικάστηκαν ερήμην. 

 Κάποιοι από τους ανήλικους κατηγορούμενους εισήχθησαν σε δίκη 

περισσότερες από μια φορά κατά το αυτό δικαστικό έτος για διάφορες παραβάσεις 

ΚΝΝ (οπότε απέκτησαν την ιδιότητα του κατηγορούμενου περισσότερες από μια 

φορές και καταμετρώνται τόσες φορές όσες εμπλέκονται σε υπόθεση ως 

κατηγορούμενοι), ενώ αρκετές είναι οι υποθέσεις όπου εμπλέκονται περισσότεροι 

από έναν ανήλικο (περισσότεροι συγκατηγορούμενοι). Έτσι ο αριθμός των ανηλίκων 

κατηγορουμένων για τους οποίους εκδόθηκε καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση 

ήταν 204 και αντιστοιχεί σε 187 ανηλίκους πρόσωπα. 

  

Ειδικότερα, 138 ανήλικοι πρόσωπα εισήχθησαν για πλημμεληματική παράβαση του 

ΚΝΝ δηλ. για προμήθεια ναρκωτικών προς ιδία χρήση μία ή και περισσότερες 

φορές, ενώ διαπιστώνεται ότι κάποιοι από αυτούς εισήχθησαν στο ίδιο δικαστικό έτος 

και για άλλες πράξεις μαζί ή ανεξάρτητα από την παράβαση της προμήθειας προς ιδία 

χρήση. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι για προμήθεια προς ιδία χρήση διακρίνονται 

στις εξής κατηγορίες: 

 86 ανήλικοι εισήχθησαν αποκλειστικά μια φορά ως κατηγορούμενοι σε 

ισάριθμες υποθέσεις αποκλειστικά για προμήθεια προς ιδία χρήση, ήτοι 86 

κατηγορούμενοι (56 έλληνες και 30 αλλοδαποί) για προμήθεια προς ιδία 

χρήση 

 8 ανήλικοι εισήχθησαν  περισσότερες φορές (από 2 έως 4) ως κατηγορούμενοι 

σε συνολικά 18 υποθέσεις αποκλειστικά για προμήθεια προς ιδία χρήση, ήτοι 

18 κατηγορούμενοι (6 έλληνες και 12 αλλοδαποί) για προμήθεια προς ιδία 

χρήση 

 9 ανήλικοι εισήχθησαν αποκλειστικά μια φορά ως κατηγορούμενοι σε 

ισάριθμες υποθέσεις για προμήθεια προς ιδία χρήση μαζί με άλλη πράξη 

(παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών:3, παράνομη οπλοφορία:3, 

ληστεία:1, κλοπή:1, απείθεια:1), ήτοι 9 κατηγορούμενοι (4 έλληνες και 5 

αλλοδαποί) για προμήθεια προς ιδία χρήση 

 35 ανήλικοι εισήχθησαν περισσότερες φορές (από 2 έως 5) στο ίδιο δικαστικό 

έτος για διάφορες αιτίες:  

 23 εισήχθησαν μια φορά για προμήθεια προς ιδία χρήση και άλλη μια φορά 

για άλλη αιτία (για παράβαση ΚΟΚ:8 ανήλικοι, για κλοπή:8, για ληστεία:2, για 

παράνομη οπλοφορία:2 ανήλικοι κ.λπ.) 



 5 εισήχθησαν μια φορά για προμήθεια προς ιδία χρήση και άλλες δυο φορές 

για άλλη αιτία (στο σύνολο των άλλων 10 υποθέσεων οι 5 υποθέσεις αφορούσαν 

κλοπή, οι 2 ληστεία, η 1 σωματική βλάβη και η 1 παράβαση ΚΟΚ) 

 1 εισήχθη μια φορά για προμήθεια προς ιδία χρήση και άλλες τρεις φορές για 

άλλη αιτία (στο σύνολο των τριών υποθέσεων η 1 αφορούσε σε ληστεία και οι 2 

σε κλοπή). 

 5 εισήχθησαν δυο φορές για προμήθεια προς ιδία χρήση και άλλη μια φορά 

για άλλη αιτία (στο σύνολο των άλλων 5 υποθέσεων οι 2 υποθέσεις αφορούσαν 

κλοπή, η 1 ληστεία, η 1 σωματική βλάβη και η 1 φθορά ξένης ιδιοκτησίας) 

 1 εισήχθη δυο φορές για προμήθεια προς ιδία χρήση και άλλες τέσσερις φορές 

για άλλη αιτία (κλοπές) 

 Πρόκειται για 40 συνολικά ανήλικους κατηγορουμένους (18 έλληνες και 22 

αλλοδαποί) για προμήθεια προς ιδία χρήση. 

Έτσι, οι εισαχθέντες κατηγορούμενοι για προμήθεια προς ιδία χρήση ανέρχονται 

συνολικά σε 153. Για τους 22 κρίθηκε ότι δεν τέλεσαν την πράξη και για τους 101 

κατηγορουμένους ότι την τέλεσαν. Οι αποφάσεις που ανέβαλαν την εκδίκαση της 

υπόθεσης αφορούσαν σε 30 κατηγορουμένους. 

Κατά την εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων που αφορούσαν σε προμήθεια προς 

ιδία χρήση, το Δικαστήριο επέβαλε τα παρακάτω αναμορφωτικά μέτρα και ποινές:  

Επίπληξη: 24 ανήλικοι 

Επιμέλεια Γονέων: 1 ανήλικος 

Επιμέλεια Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων: 60 ανήλικοι 

Παρακολούθηση συμβουλευτικού προγράμματος: 1 ανήλικος 

Τοποθέτηση σε Ίδρυμα Αγωγής: 4 ανήλικοι  

Φυλάκιση:1 νεαρός ενήλικος ο οποίος είχε διαπράξει το αδίκημα πριν την ενηλικίωσή 

του.  

Ατιμώρητοι (ως συμπτωματικοί χρήστες) κρίθηκαν 10 ανήλικοι. 

 

Εξάλλου, 49 ανήλικοι πρόσωπα εισήχθησαν για κακουργηματική παράβαση του 

ΚΝΝ δηλ. για αγορά, κατοχή κ.λπ. ναρκωτικών με σκοπό την εμπορία μία ή και 

περισσότερες φορές, ενώ διαπιστώνεται ότι κάποιοι από αυτούς εισήχθησαν στο ίδιο 

δικαστικό έτος και για άλλες πράξεις μαζί ή ανεξάρτητα από την κακουργηματική 

παράβαση του ΚΝΝ. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι για αγορά, κατοχή κ.λπ. 

ναρκωτικών με σκοπό την εμπορία διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

 29 ανήλικοι εισήχθησαν αποκλειστικά μια φορά ως κατηγορούμενοι σε 

ισάριθμες υποθέσεις αποκλειστικά για αγορά, κατοχή κ.λπ. με σκοπό την 

εμπορία, ήτοι 29 κατηγορούμενοι (6 έλληνες και 23 αλλοδαποί) για 

κακουργηματική παράβαση του ΚΝΝ 

 2 ανήλικοι εισήχθησαν περισσότερες φορές (ο καθένας από 2) ως 

κατηγορούμενοι σε συνολικά 4 υποθέσεις για αγορά, κατοχή κ.λπ. με σκοπό 

την εμπορία, ήτοι 4 κατηγορούμενοι (αλλοδαποί) για κακουργηματική 

παράβαση του ΚΝΝ 

 7 ανήλικοι εισήχθησαν αποκλειστικά μια φορά ως κατηγορούμενοι σε 

ισάριθμες υποθέσεις για αγορά, κατοχή κ.λπ. με σκοπό την εμπορία μαζί με 

άλλη πράξη (ληστεία:3, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων:2, 

παράβαση της νομοθεσίας που αφορά σε αλλοδαπούς:2), ήτοι 7 

κατηγορούμενοι (3 έλληνες και 4 αλλοδαποί) για κακουργηματική παράβαση 

του ΚΝΝ 

 11 ανήλικοι εισήχθησαν περισσότερες φορές (από 2 έως 5) στο ίδιο δικαστικό 

έτος για διάφορες αιτίες: 



  4 εισήχθησαν μια φορά για αγορά, κατοχή κ.λπ. με σκοπό την εμπορία και 

άλλες μία έως δύο φορές για πλημμεληματική παράβαση του ΚΝΝ (για 

προμήθεια προς ιδία χρήση) 

  4 εισήχθησαν μια φορά για αγορά, κατοχή κ.λπ. με σκοπό την εμπορία και 

άλλη μια φορά για άλλη αιτία (για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών:2, 

για κλοπή:2) 

 1 εισήχθη μια φορά για αγορά, κατοχή κ.λπ. με σκοπό την εμπορία και άλλες 

δυο φορές για άλλη αιτία (στο σύνολο των δυο υποθέσεων η μία αφορούσε σε 

ληστεία και η άλλη σε κλοπή). 

 2 εισήχθησαν μια φορά για αγορά, κατοχή κ.λπ. με σκοπό την εμπορία και 

άλλες τρεις φορές για άλλη αιτία (από τις έξι υποθέσεις οι τέσσερις αφορούσαν σε 

κλοπή). 

 Πρόκειται για 11 συνολικά ανήλικους κατηγορουμένους (3 έλληνες και 8 

αλλοδαποί) για κακουργηματική παράβαση του ΚΝΝ. 

Έτσι, οι εισαχθέντες κατηγορούμενοι για κακουργηματική παράβαση του ΚΝΝ 

συνολικά σε 51. Για τους 3 κρίθηκε ότι δεν τέλεσαν την πράξη και για τους 38 

κατηγορουμένους ότι την τέλεσαν. Οι αποφάσεις που ανέβαλαν την εκδίκαση της 

υπόθεσης αφορούσαν σε 10 κατηγορουμένους. 

Κατά την εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων που αφορούσαν σε κακουργηματική 

παράβαση του ΚΝΝ, το Δικαστήριο επέβαλε τα παρακάτω αναμορφωτικά μέτρα και 

ποινές:  

Επίπληξη: 1 ανήλικος 

Επιμέλεια Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων: 16 ανήλικοι 

Περιορισμός σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων: 14 ανήλικοι 

Παρακολούθηση συμβουλευτικού προγράμματος: 1 ανήλικος 

Φυλάκιση/κάθειρξη:6 νεαροί ενήλικοι οι οποίοι είχαν διαπράξει το αδίκημα πριν την 

ενηλικίωσή τους.  

 

Συγκεντρωτικός πίνακας παραβάσεων του ΚΝΝ 

 

Φύση της παράβασης ΚΝΝ για την 

οποία εισήχθησαν οι κατηγορούμενοι 

Εισαχθέντες 

κατηγορούμενοι/συγκατηγορούμενοι 

και έκβαση της υπόθεσης 

Παράβαση ΚΝΝ πλημμεληματικού 

χαρακτήρα αρμοδιότητας Μονομελούς 

Δικαστηρίου Ανηλίκων  

153  ανήλικοι κατηγορούμενοι  

101  ανήλικοι τέλεσαν την πράξη   

22 ανήλικοι δεν τέλεσαν την πράξη 

Παράβαση ΚΝΝ κακουργηματικού 

χαρακτήρα αρμοδιότητας Τριμελούς 

Δικαστηρίου Ανηλίκων 

51  ανήλικοι κατηγορούμενοι  

38 ανήλικοι τέλεσαν την πράξη   

  3  ανήλικοι δεν τέλεσαν την πράξη 

Σύνολο παραβάσεων ΚΝΝ 204  ανήλικοι κατηγορούμενοι  

139  ανήλικοι τέλεσαν την πράξη   

25 ανήλικοι δεν τέλεσαν την πράξη 

 

 

Β) Με βάση την επεξεργασία των ατομικών φακέλων των ανηλίκων 

προσώπων για τους οποίους τηρούνται στοιχεία από την Υπηρεσία Επιμελητών 

Ανηλίκων Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών, προκύπτει ότι επιπλέον των 187 

συνολικά ανηλίκων, 92 ελλήνων και 95 αλλοδαπών, που εισήχθησαν σε δίκη με την 

κατηγορία ότι τέλεσαν παράβαση του ΚΝΝ, ακόμη και μαζί με άλλη πράξη, 54 

ανήλικοι, 36 έλληνες και 18 αλλοδαποί, εισήχθησαν αποκλειστικά για άλλες 



παραβάσεις του Ποινικού Κώδικα και των ειδικών ποινικών νόμων αλλά είχαν 

ιστορικό χρήσης ουσιών. Οι τελευταίοι διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

38 ανήλικοι (24 έλληνες και 14 αλλοδαποί) εισήχθησαν στο εν λόγω 

δικαστικό έτος για μια υπόθεση 

5 ανήλικοι (έλληνες) εισήχθησαν στο εν λόγω δικαστικό έτος για δύο 

υποθέσεις 

6 ανήλικοι (3 έλληνες και 3 αλλοδαποί) εισήχθησαν στο εν λόγω δικαστικό 

έτος για τρεις υποθέσεις 

2 ανήλικοι (1 έλληνας και 1 αλλοδαπός) εισήχθησαν στο εν λόγω δικαστικό 

έτος για τέσσερις υποθέσεις 

2 ανήλικοι (έλληνες) εισήχθησαν στο εν λόγω δικαστικό έτος για έξι 

υποθέσεις 

1 ανήλικος (έλληνας) εισήχθη στο εν λόγω δικαστικό έτος για οκτώ 

υποθέσεις. 

 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει την κατανομή τους ανάλογα με την 

παραβατική συμπεριφορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανήλικοι 

 

 

Έλληνες  Αλλοδαποί  Σύνολο 

 Αγόρια  Κορίτσια Αγόρια  Κορίτσια  

Ανήλικοι 

κατηγορούμενοι 

για 

κακουργηματική 

παράβαση ΚΝΝ 

για 

πλημμεληματική 

παράβαση ΚΝΝ 

Σύνολο  

 

 

 

10 

 

 

73 

 

83 

 

 

 

2 

 

 

7 

 

9 

 

 

 

36 

 

 

56 

 

92 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

49 

 

 

138 

 

187 

Ανήλικοι 

κατηγορούμενοι 

για άλλες 

πράξεις  

 

 

33 

 

 

3 

 

 

18 

 

 

- 

 

 

54 

Σύνολο  128 113 241 



Ειδικότερα, ο συνολικός πληθυσμός των ανηλίκων προσώπων που 

εισήχθησαν για όποια αιτία παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

I. Ατομικά και κοινωνικά στοιχεία 

 

Αναφορικά  με το φύλο: Πρόκειται για  226 αγόρια και για 15 κορίτσια.  

Αναφορικά με την εθνικότητα: Πρόκειται για 128 έλληνες και για 113 αλλοδαπούς. 

 

II. Αναφορικά με την εκπαιδευτική κατάσταση: 

 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει αναλυτικά την εκπαιδευτική κατάσταση των ανηλίκων 

κατά το δικαστικό έτος 2010-2011 (αρχικά στάδια συνεργασίας με την Υπηρεσία 

Επιμελητών Ανηλίκων Αθηνών). Σημειώνεται ότι για αρκετούς ανηλίκους τα σχετικά 

στοιχεία παραμένουν άγνωστα καθώς συμβαίνει να δικάζονται ερήμην ή να είναι 

κρατούμενοι οπότε δεν συνεργάζονται με την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων. 

 

Εκπαιδευτική κατάσταση Ανήλικοι 

Έχει αποφοιτήσει από το Λύκειο 32 

Φοιτά στο Λύκειο 26 

Έχει διακόψει σε τάξη του Λυκείου 20 

Έχει αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο 23 

Φοιτά στο Γυμνάσιο 14 

Έχει διακόψει σε τάξη του Γυμνασίου 45 

Έχει φοιτήσει στο Δημοτικό 25 

Αδιευκρίνιστη 56 

Σύνολο 241 

Παρατηρείται ότι 69 ανήλικοι έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και 

32 τη δευτεροβάθμια στο σύνολό της.  

 

III. Αναφορικά με την εργασιακή κατάσταση: 

 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει αναλυτικά την εργασιακή κατάσταση των ανηλίκων 

κατά το δικαστικό έτος 2010-2011 (αρχικά στάδια συνεργασίας με την Υπηρεσία 

Επιμελητών Ανηλίκων). Σημειώνεται ότι για αρκετούς ανηλίκους τα σχετικά στοιχεία 

παραμένουν άγνωστα καθώς συμβαίνει να δικάζονται ερήμην ή να είναι κρατούμενοι 

οπότε δεν συνεργάζονται με την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων. 

 

Εργασιακή κατάσταση Ανήλικοι 

Δεν εργάζεται 89 

Εργάζεται περιστασιακά  60 

Εργάζεται συστηματικά 36 

Αδιευκρίνιστη 56 

Σύνολο  241 

 

 

 

 

 

 



IV. Αναφορικά με τον τόπο διαμονής:  

 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει αναλυτικά τον τόπο διαμονής των ανηλίκων κατά το 

δικαστικό έτος 2010-2011.  

 

 

Τόπος διαμονής  Ανήλικοι  

Αθήνα (κέντρο) 78 

Καλλιθέα 13 

Άγιος Δημήτριος- Άλιμος-

Καλαμάκι-Ηλιούπολη-

Αργυρούπολη- 

Ν. Σμύρνη-Π. Φάληρο 

17 

Κυψέλη-Γκύζη-

Αμπελόκηποι 

6 

Κολωνός-Σεπόλια-

Βοτανικός  

6 

Κηφισιά-Μαρούσι-

Χαλάνδρι-Βριλήσια-

Ψυχικό 

16 

Αχαρναί 3 

Περιστέρι 7 

Ίλιον-Πετρούπολη 7 

Α. Λιόσια-Ζεφύρι-Άγιοι 

Ανάργυροι 

6 

Γλυφάδα-Βάρη  5 

Σπάτα-Ωρωπός-Κορωπί-

Άρτεμις-Παιανία 

6 

Αιγάλεω-Αγ. Βαρβάρα-

Χαϊδάρι 

11 

Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-

Μάνδρα-Ν. Πέραμος 

7 

Νέα Ιωνία-Ν. Ηράκλειο 5 

Γαλάτσι 3 

Παγκράτι 2 

Ν. Φιλαδέλφεια 2 

Ζωγράφου-Ιλίσια 2 

Πειραιάς 2 

Εκτός Αττικής 2 

Αθήνα αδιευκρίνιστος 35 

Σύνολο 241 

 

V. Χρήση ουσιών 
 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει αναλυτικά τα στοιχεία αναφορικά με τη χρήση ουσιών 

των εν λόγω ανηλίκων κατά το δικαστικό έτος 2010-2011 (αρχικά στάδια 

συνεργασίας με την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων). Σημειώνεται ότι για αρκετούς 

ανηλίκους τα σχετικά στοιχεία παραμένουν άγνωστα καθώς συμβαίνει να δικάζονται 



ερήμην ή να είναι κρατούμενοι οπότε δεν συνεργάζονται με την Υπηρεσία 

Επιμελητών Ανηλίκων. 

 

Στοιχεία που αφορούν την ηλικία έναρξης χρήσης:  

 

Ηλικία έναρξης χρήσης Ανήλικοι 

11 ετών 1 

12 ετών  1 

13 ετών 8 

14 ετών 19 

15 ετών 59 

16 ετών 50 

17 ετών 39 

Δεν κάνει χρήση 8 

Αδιευκρίνιστη  56 

Σύνολο 241 

 

Στοιχεία που αφορούν την κύρια ουσία χρήσης:  

 

Κύρια ουσία χρήσης Ανήλικοι 

Ηρωίνη 26 

Κοκαΐνη  3 

Χάπια 3 

Ινδική κάνναβη  145 

Δεν κάνει χρήση 8 

Αδιευκρίνιστη  56 

Σύνολο 241 

 

Στοιχεία που αφορούν την βαρύτητα χρήσης:  

 

Βαρύτητα χρήσης Ανήλικοι 

Περιστασιακός χρήστης  99 

Μη εξαρτημένος χρήστης  37 

Εξαρτημένος χρήστης 41 

Δεν κάνει χρήση 8 

Αδιευκρίνιστη 56 

Σύνολο 241 

 

Στοιχεία που αφορούν την θεραπευτική/συμβουλευτική αντιμετώπιση της χρήσης 

κατά τα αρχικά στάδια συνεργασίας των ανηλίκων με την Υπηρεσία Επιμελητών 

Ανηλίκων:  

 

 

Θεραπευτική/συμβουλευτική 

αντιμετώπιση 

Ανήλικοι 

Έχει ολοκληρώσει πρόγραμμα 7 

Παρακολουθεί πρόγραμμα 19 

Έχει αποτυχημένες προσπάθειες 

παρακολούθησης προγράμματος 

41 



Δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ 

πρόγραμμα 

110 

Δεν κάνει χρήση 8 

Αδιευκρίνιστη 56 

Σύνολο 241 

 

VI. Τέλος, η ηλικία τέλεσης του πρώτου αδικήματος εμφανίζεται ως εξής: 

 

 

Ηλικία τέλεσης πρώτης πράξης  Ανήλικοι 

10 ετών (συν μια ημέρα) 1 

11 ετών  4 

12
 
ετών  2 

13 ετών 8 

14 ετών 15 

15 ετών  43 

16 ετών 53 

17 ετών 88 

Ανήλικοι για τους οποίους δεν είχε 

εκδοθεί καμία καταδικαστική 

απόφαση μέχρι το πέρας του εν 

λόγω δικαστικού έτους 

 

27 

Σύνολο 241 

 

 


