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29 Νοεμβρίου 1985 με το ψήφισμα 40/34: Η Σύμβαση σχετικά με τις βασικές αρχές

δικαιοσύνης για τα θύματα εγκληματικών πράξεων και τα θύματα κατάχρησης εξουσίας, η

οποία εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και όρισε ως «θύματα» :

«τα άτομα τα οποία, ατομικά ή συλλογικά, υπέστησαν βλάβη, ιδίως τραυματισμό της σωματικής

ή της διανοητικής τους ακεραιότητας, ηθική ταλαιπωρία, υλική απώλεια ή σοβαρή παραβίαση των

θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων οι οποίες παραβιάζουν την

ποινική νομοθεσία που ισχύει σε ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» .

«Ορίζοντας το θύμα του εγκλήματος»



15ης Μαρτίου 2001 : Η Απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρώπης

σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων στις ποινικές διαδικασίες :

• αναγνωρίζει τις πολυδιάστατες συνέπειες της εγκληματικής πράξης ορίζοντας ως «θύμα»

της εγκληματικής πράξης : «το φυσικό πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία συμπεριλαμβανομένης

σωματικής ή ψυχικής βλάβης, συγκινησιακής δοκιμασίας ή οικονομικής απώλειας»,

• τίθεται το ζήτημα της υποστήριξης του θύματος από : «οργάνωση υποστήριξης θυμάτων,

συσταθείσα νομίμως σε κράτος μέλος, μη κρατική οργάνωση της οποίας οι δραστηριότητες

παροχής συνδρομής στα θύματα εγκληματικών πράξεων θα παρέχονται αφιλοκερδώς και

ασκούμενες υπό κατάλληλους όρους και συμπληρώνοντας τη δραστηριότητα που ασκεί το

κράτος σε αυτόν τον τομέα».
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Η Οδηγία 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την

υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας:

 Αποσκοπεί στην τροποποίηση και επέκταση των διατάξεων της Απόφασης-Πλαισίου

2001/220/ΔΕΥ (Άρθρο 65).

 Αναγνωρίζει την ιδιότητα του «θύματος» σε πρόσωπο ανεξαρτήτως εντοπισμού,

σύλληψης, δίωξης ή καταδίκης του «δράστη» (Άρθρο 19) χωρίς αυτό να θίγει το

δικαίωμα του δράστη (τεκμήριο αθωότητας). (Άρθρο 12).

 Αναγνωρίζει τα μέλη της οικογένειας του θύματος ως πιθανά «έμμεσα θύματα» του

εγκλήματος που τελέστηκε (πχ. Σύζυγος, άλλα εξαρτώμενα πρόσωπα).

 Θέτει τα ελάχιστα πρότυπα που καλούνται να υιοθετήσουν οι υπηρεσίες υποστήριξης

θυμάτων εγκληματικών πράξεων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Στόχος της είναι τα θύματα εγκληματικότητας να τυγχάνουν της δέουσας πληροφόρησης ,

υποστήριξης και προστασίας προκειμένου να είναι ικανά να συμμετέχουν στην ποινική

διαδικασία.



Oι συνέπειες του εγκλήματος για το θύμα

Ι. Οι ψυχολογικές συνέπειες

 Shock, φόβος, σύγχυση, αίσθημα ανικανότητας

 Θύματα οικονομικών εγκλημάτων : Θυμός, ντροπή, άγχος, τάσεις για απομόνωση, 

αυτοκτονικός ιδεασμός

 Θύματα βίαιων εγκλημάτων : αίσθημα αβεβαιότητας, φόβος, αίσθημα προδοσίας,

έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον περίγυρο, συμπτώματα μετατραυματικού stress, αυτό-

μομφή και εμπλοκή σε επικίνδυνες συμπεριφορές (πχ. κατάχρηση αλκοόλ)

 Θύματα απάτης : ενοχή, αγωνία να γίνει πιστευτός

 Θύματα εγκλημάτων κατά της περιουσίας : «μείωση της ευημερίας» για σύντομο

διάστημα, ενώ θύματα εγκλημάτων κατά προσώπων : μεγαλύτερης διάρκειας

δυσαρέσκεια από τη ζωή τους



II. Οι σωματικές συνέπειες

 Συσχέτιση μεταξύ ψυχολογικών και σωματικών συνεπειών

 Ανάλογα με τον τύπο του εγκλήματος η πιθανότητα εμφάνισης σωματικών

συνεπειών μπορεί να είναι αυξημένη

 Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για την

εμφάνιση οργανικών προβλημάτων υγείας ιδίως τη περίοδο αμέσως μετά την έκθεση

στο βίαιο γεγονός

 Θύματα σεξουαλικής κακοποίησης έκθεση σε ανάλογα νοσήματα/ανεπιθύμητη

εγκυμοσύνη

 O παράγοντας της ηλικίας: σε περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης ή παραμέλησης

είναι συχνά αυξημένες οι πιθανότητες εμφάνισης ειδικών παθήσεων κατά την

ενηλικίωση (πχ. Διαβήτης, καρδιακές παθήσεις)

 Θύματα εγκληματικών πράξεων «σωματοποιούν» τις ψυχικές συνέπειες της

θυματοποίησής τους παρουσιάζοντας μετέπειτα επιπλοκές στην υγεία τους



ΙΙΙ. Οι οικονομικές συνέπειες

 Εξαρτώνται από τον τύπο του εγκλήματος και από την εν γένει οικονομική κατάσταση του

θύματος.

Πχ. Τα θύματα κλοπής έρχονται αντιμέτωπα με πολλαπλές οικονομικές συνέπειες (η

απώλεια/καταστροφή περιουσιακών αντικειμένων, η αντικατάστασή τους, ή η αποκατάσταση

των καταστροφών).

 Έμμεσες οικονομικές συνέπειες : το κόστος λήψης επιπλέον μέτρων αυτό-προστασίας (πχ.

Τοποθέτηση συναγερμού, πόρτας ασφαλείας, κλπ), κόστος περίθαλψης-αποκατάστασης εάν

υπήρξαν τραυματισμοί/άλλες επιπτώσεις.

 Θύματα ενδοοικογενειακής βίας απουσιάζουν συχνότερα από την εργασία, ή διακόπτουν

συχνότερα την επαγγελματική απασχόληση/ή επιλέγουν συχνότερα την αλλαγή

ακαδημαϊκών/επαγγελματικών σχεδίων με τις οικονομικές συνέπειες που συνεπάγονται.



ΙV. Οι έμμεσες συνέπειες

 Ανάλογα με τον τύπο του εγκλήματος, οι επιπτώσεις αυτού μπορεί να πλήξουν το ευρύτερο

οικογενειακό, κοινωνικό περιβάλλον του θύματος ή και την κοινότητα όπου ζει το θύμα.

 Οι ψυχικές και οικονομικές συνέπειες της θυματοποίησης επηρεάζουν τις σχέσεις του

θύματος με το περιβάλλον του ιδίως την περίοδο αμέσως μετά τη θυματοποίηση (πχ.

Συναισθηματική Απόσυρση/απομόνωση (Social withdrawal), ανάγκη οικονομικής

υποστήριξης), αλλαγή συνηθειών προς αποφυγή του τόπου του εγκλήματος.

 Η «κουλτούρα της βίας» : Ανήλικοι-μάρτυρες εγκληματικών πράξεων (έμμεσα θύματα)

αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για να εμπλακούν σε βίαιες συμπεριφορές κατά την

ενηλικότητα.



ΠΡΟΤΥΠΑ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Δομές Υποστήριξης Θυμάτων Εγκλήματος • Ευάλωτες ομάδες θυμάτων (πχ. γυναίκες, παιδιά)

• Θύματα κάθε τύπου εγκλήματος (generic victim support)

Παροχή πολύ-επίπεδης υποστήριξης

• Ψυχολογική Υποστήριξη

• Νομική στήριξη (Συμβουλευτική)

• Γενική πληροφόρηση, ενημερωτικό υλικό

• Υλική στήριξη

• Κατάλληλες παραπομπές από/προς φορείς

Παροχή εναλλακτικών εργαλείων επικοινωνίας 

• Δια ζώσης

• Εξ’αποστάσεως:Γραμμή Συμβουλευτικής (Helpline),

ηλεκτρονικά



ΠΡΟΤΥΠΑ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Ομάδα εργασίας 

• Διεπιστημονική ομάδα (Κοινωνικός Επιστήμονας,

Ψυχολόγος/Νομικός/Κοινωνικός Λειτουργός)

• Οι υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται από

εργαζόμενους/εκπαιδευμένους εθελοντές διαφορετικών

επιστημονικών background

Ασφάλεια και Προστασία

Διασφαλίζοντας την «ιδιωτικότητα» (privacy) και την 

εμπιστευτικότητα

• Δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τον 

ωφελούμενους 

• Συνοδεία του ωφελούμενου στις διαδικασίες με τις Αρχές

• Εφαρμογή όσων προβλέπει η σχετική νομοθεσία (GDPR)


