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ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

• Έγκλημα είναι κατά τον ορισμό του Ποινικού 
Κώδικα "πράξη άδικη και καταλογιστή στο δράστη της, η 
οποία τιμωρείται από το νόμο" (Π Κ 14). Το έγκλημα είναι η 
κεντρική έννοια του Ποινικού Δικαίου. Τα στοιχεία της 
έννοιας του εγκλήματος, όπως προκύπτουν από αυτόν τον 
ορισμό, είναι:

• Πράξη η παράλειψη (ενέργεια)
• Άδικη (αντιτιθέμενη στο νόμο) και
• Καταλογιστή (ασύγγνωστη)
• Τα εγκλήματα ανάλογα με τη βαρύτητα της ποινής 

διακρίνονται σε κακουργήματα, πλημμελήματα και 
σε πταίσματα.



ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
Α

► Αεροπειρατεία

► Ανταρσίες

► Απαγωγή

► Άσυλο

Β

► Βία

► Βανδαλισμός

► Βασανιστήρια

► Βιασμός

Δ

► Διαφθορά

► Δολοφονίες

Κ

► Κατασκοπεία

Λ

► Λαθρεμπόριο

► Ληστείες

Π

► Παράνομη μετανάστευση

► Παράνομη οικονομία

► Παρενόχληση

Σ

► Σεξουαλικά εγκλήματα

Τ

► Ταραχές

► Τρομοκρατία

Χ

► Χουλιγκανισμός



ΑΕΡΟΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
χαρακτηρίζεται γενικά η παράνομη κατάληψη αεροσκάφους 

όταν βρίσκεται σε λειτουργία ή σε πτήση.
Πρόκειται για ποινικό αδίκημα (έγκλημα)με διεθνή χαρακτήρα 

που πρωτοεμφανίστηκε μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου.



ΑΝΤΑΡΣΙΑ
Ο ξεσηκωμός (με όπλα) εναντίον της εξουσίας,των νόμιμων 

αρχών.
Υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.



ΑΠΑΓΩΓΗ
είναι η δια της βίας αρπαγή και κατακράτηση κάποιου, με συνήθη απώτερο 

σκοπό να εξαναγκασθεί το θύμα ή κάποιος τρίτος σε πράξη ή παράλειψη 
(π.χ. στη χορήγηση λύτρων στους απαγωγείς, στην αποκάλυψη μυστικών, σε 

προσωπικές, πολιτικές ή στρατιωτικές παραχωρήσεις κλπ).
Στην Ελλάδα, η απαγωγή είναι κακούργημα που τιμωρείται με 5-20 
χρόνια κάθειρξη, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη δόλου (γνώσης και 

βούλησης) του δράστη για κάποιο παράνομο όφελος. 



ΑΣΥΛΟ
Το Άσυλον, στερ. α + συλάω (= αποσπώ κάποιον με τη βία, 

λαφυραγωγώ) τόσο στην αρχαιότητα όσο και στις μέρες μας σημαίνει 
γενικώς το απαραβίαστο του χώρου κατά της αυθαιρεσίας των αρχών 

για άτομα που καταφεύγουν σε ορισμένους ιερούς χώρους που 
θεωρούνταν ως άσυλα.



ΒΙΑ
Η βία αναφέρεται στις πράξεις της επιθετικότητας και της 

κατάχρησης που προκαλεί ή σκοπεύει να προκαλέσει τον εγκληματικό 
τραυματισμό ή τη ζημιά στα πρόσωπα, και (σε μια μικρότερη έκταση) 

τα ζώα και την περιουσία.



Ενδοοικογενειακή βία
Είναι μια κακουργηματική πράξη ο συζυγικός εξαναγκασμός σε 

συνουσία.



Πολιτική βία
Πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών με πολιτικά 

κίνητρα, ή λόγο πολιτικού μίσους αντιπάλου. Μοιάζει με την 
θρησκευτική βία. Είναι μορφές ηθικής βίας. Ο ένοχος, ακόμη κι 
αν ομολογήσει την πράξη του, συνήθως δεν νοιώθει ότι έσφαλε 

σε αντίθεση πχ με ένα ληστή που σκότωσε λόγω λάθος 
χειρισμού της κατάστασης.



Αναίτια βία
Βία χωρίς προφανή ή λογική αιτία. Νεανική βία σε 
τυχαία πρόσωπα "για πλάκα". Σχιζοειδής βία χωρίς 

λογική αιτία. Ορμονική βία, λόγω υψηλής 
τεστοστερόνης, μα και χαμηλά επίπεδα 

αυτοσυγκράτησης-αυτοελέγχου. 



Κυνηγετική βία
Βία του κυνηγού προς το θύμα του. Άσκοπος βασανισμός του 

ζώου, λαθεμένη μέθοδος θανάτωσης που δεν τηρεί όσα ορίζει ο 
νόμος. Κατά πολλούς η κάθε βία, ακόμη και η βία για τροφή 

είναι βία. Η αποδοχή της θανάτωσης του ζώου από 
κρεατοφάγους ως αναγκαία βία.



Σεξουαλική βία 
Χωρίζεται σε δύο σκέλη.

Την αποδεκτή βία από τους ερωτικούς συντρόφους 
(τουλάχιστον εξ' αρχής αν συναινούν, αν και στην πορεία μπορεί 

αυτό να αλλάξει, γιατί το κάθε άτομο θέτει διαφορετικά 
σαδομαζοχιστικά όρια). Σε περίπτωση που υπάρχει συναίνεση 

για σαδομαζοχισμό και στην πορεία κάποιος το μετανοιώσει, μα 
ο άλλος-άλλοι δε σταματούν - τότε μιλάμε για βιασμό, αν και 

είναι δύσκολη υπόθεση δικαστικά.
Δεύτερο σκέλος. Ο βιασμός (μη συναινετικές ερωτικές πράξεις).

Ηθικά υπάρχουν δυο κατηγορίες βιασμών.
1.Ο θύτης-θύτες δεν έχει ερωτική σχέση με αυτό.

2.Ο θύτης-θύτες έχει ερωτική σχέση με το θύμα-θύματα, απλώς 
την στιγμή του βιασμού το θύμα δεν συναίνεσε στην πράξη.

Νομικά-ερμηνευτικά (δικανική ανάλυση) υπάρχουν τρεις 
κατηγορίες βιασμών (εντελώς νομικά μόνο μία).





Θρησκευτική ή ιερή βία
Το να προκαλείς σωματικές βλάβες ή θάνατο λόγω 

θρησκευτικών πεποιθήσεων. Ονομάζεται Ιερή βία και 
Ηθική βία. Ο θύτης δεν διαπράττει κάποιο έγκλημα 

σύμφωνα με τις αρχές του. Είναι πολύ επικίνδυνη μορφή 
βίας, όπως και η πολιτική, γιατί ακόμη και αν ο θύτης 
παραδεχθεί την πράξη του, δεν θεωρεί συνήθως ότι 

έκανε κάτι μεμπτό



Ψυχολογική βία
Ψυχολογική πίεση, συνειδητή και μη. Ως ψυχολογική βία μπορεί 
να θεωρηθεί η πίεση ενός ατόμου να κάνει κάτι που δεν θέλει, 

χωρίς το άτομο να έχει ερωτηθεί υπό ουδέτερες (μη 
καταπιεστικές) συνθήκες αν θέλει.

Δηλαδή ψυχολογική βία υπάρχει όταν η αποδοχή του θύματος 
είναι εικονική, για να μην διαταράξει οικογενειακές ισορροπίες



Οπτικοακουστική βία
Τα έντονα ερεθίσματα, συνήθως αταίριαστα με το περιβάλλον. 
Οι μεγάλες φωτεινές διαφημίσεις που μολύνουν αισθητικά κι 
επιβάλλουν ένα προϊόν, ο γείτονας που βάζει δυνατά μουσική 

τα μεσάνυχτα, ο θόρυβος στο κέντρο των πόλεων. Η 
οπτικοακουστική βία, αφορά μη φυσιολογικά ερεθίσματα, στα 

οποία το σώμα είτε δεν μπορεί να αντεπεξέλθει, είτε το 
καταπιέζουν ψυχικά - με απόλυτα μετρήσιμα μεγέθη κι επιρροή 
στα επίπεδα ορμονών και άλλον φυσιολογικών διαδικασιών του 

σώματος. Εάν και μοιάζει με την ψυχολογική βία, σε πολλές 
περιπτώσεις διαφέρει στα συμπτώματα



Καλλιτεχνική βία
Η χρήση μορφών βίας στην τέχνη. Υπάρχει η πιο άμεση εκδοχή, 
με απεικόνιση βίας, φθορά ανθρώπινων σωμάτων ή θάνατοι, 

ύβρεις κτλ. Σε πολλές μορφές καλλιτεχνικής βίας, η βία είναι πιο 
κεκαλλυμένη, επιτίθεται στις αισθήσεις μας όχι πάντα με άμεση 

ψυχολογική βία (μιας νεκροκεφαλής πχ.), μα μέσω μιας μη 
αρμονικής φόρμας πχ. ή ενός αταίριαστου ηχητικού ή 

χρωματικού συνδυασμού.



Σε όλες τις μορφές βίας, ο θύτης έχει 
συνήθως ένα υπόβαθρο είτε ορμονικό, 

είτε ιδεολογικό, είτε πολιτικό, είτε 
σχιζοειδές που είναι το υπόστρωμα πάνω 

στο οποίο τα δεδομένα της ζωής θα 
απαντηθούν με βία.Η βία σίγουρα είναι 

μια ασθένεια. Ενυπάρχουν ενδείξεις στον 
θύτη που η κοινωνία και το περιβάλλον 
είτε συνδιαμόρφωσαν είτε αγνόησαν.



ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ
είναι η συστηματική μερική ή ολική καταστροφή έργων τέχνης 

και πολιτισμού.Ο όρος προήλθε από το Γερμανικό φύλο 
των Βανδάλων, οι οποίοι συνήθιζαν κατά τις εκστρατείες τους 

να καταστρέφουν έργα τέχνης από τους τόπους των 
κατακτήσεών τους. Κατέστρεφαν κυρίως αγάλματα, 

αφαιρώντας συνήθως τις μύτες και τα αυτιά των προσώπων κι 
αυτό με αφορμή μια προκατάληψη που έλεγε πως τα αγάλματα 
διαθέτουν ψυχή και έτσι, καταστρέφοντάς τα, αφαιρούσαν τη 

δυνατότητα να εισέρχεται και να εξέρχεται η ψυχή μέσα 
στο άγαλμα. Στη συνέχεια προχώρησαν και σε καταστροφές 

άλλων μορφών τέχνης.
Στις μέρες μας, ο όρος βανδαλισμός έχει λάβει μια ευρύτερη 

διάσταση, μη περιοριζόμενος στην καταστροφή έργων τέχνης, 
αλλά στην καταστροφή γενικότερα ιδιωτικής ή δημόσιας 

περιουσίας.





ΒΙΑΣΜΟΣ
Βιασμός ονομάζεται η συνουσία ή άλλη σεξουαλική επαφή χωρίς τη 

θέληση ενός ατόμου. Δεδομένου ότι αποτελεί νομικό αδίκημα, ο ακριβής 
ορισμός του βιασμού είναι διαφορετικός από χώρα σε χώρα, ενώ έχει 
σαφέστατα αλλάξει στη διάρκεια των ετών.Χαρακτηριστικά, ο ορισμός 

στις ΗΠΑ άλλαξε το 2012 ώστε να περιλαμβάνει ως θύματα και τους 
άνδρες (ενώ ο προηγούμενος νόμος του 1927 περιελάμβανε μόνο τις 

γυναίκες). Στην Ελλάδα, ο ποινικός κώδικας του νεοσύστατου ελληνικού 
κράτους το 1834, συντάκτης του οποίου ήταν ο Μάουρερ, θεωρούσε 

βιασμό την εξαναγκασμένη συνουσία ανεξαρτήτως φύλου, ενώ ο 
προηγούμενος κώδικας, το Απάνθισμα των εγκληματικών, της 

προσωρινής κυβέρνησης της επαναστατημένης Ελλάδας του 1824, 
ανέφερε μόνο την περίπτωση «φθοράς» από έγγαμο. Στην Κύπρο, στο 

κεφ. 154 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, ο ορισμός του βιασμού 
αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες.

Ο βιασμός καταγράφεται ως αδίκημα ήδη από τον Κώδικα του 
Χαμουραμπί του 18ου αιώνα





ΔΙΑΦΘΟΡΑ
είναι η κατάχρηση ανατεθειμένης εξουσίας με σκοπό το προσωπικό 

όφελος.Διεφθαρμένος μπορεί να είναι αιρετός, δημόσιος η ιδιωτικός 
υπάλληλος στον οποίο έχει ανατεθεί εξουσία .Συνήθως η κατάχρηση 

έγκειται στην παράνομη, συνήθως μυστική, απόκτηση ιδιωτικής 
περιουσίας ή αποκόμιση κάποιου άλλου ιδιωτικού οφέλους. Η 
κατάχρηση της κυβερνητικής δύναμης για άλλους λόγους (μη-
ιδιωτικούς), όπως η καταστολή των πολιτικών αντιπάλων και η 

βιαιότητα της αστυνομίας, δε θεωρείται διαφθορά. Η διαφθορά 
διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την εξουσία. Ορισμένες πολιτικές 

πρακτικές χρηματοδότησης που είναι νόμιμες σε μια χώρα μπορούν 
να είναι παράνομες σε άλλη. Σε μερικές χώρες, οι κυβερνητικοί 
ανώτεροι υπάλληλοι έχουν τόσο ευρείες δυνάμεις, που τα όρια 

μεταξύ του νόμιμου και του παράνομου είναι αρκετά δύσκολο να 
ορισθούν.





ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
ο φόνος ανθρώπου που διαπράττεται με δόλο, κατόπιν 

σχεδίου.Ο φόνος ανθρώπου ή και ζώου που διαπράττεται λόγω 
εγκληματικής αμέλειας ή αδιαφορίας για την αξία της ζωής.



ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ
θεωρείται η απόκτηση απόρρητων ή εμπιστευτικών 

πληροφοριών από μια κυβέρνηση, εταιρεία ή επιχείρηση ή 
φυσικό πρόσωπο, χωρίς την άδεια του κατόχου των 

πληροφοριών. Είναι εγγενώς μυστική, όπως είναι αυτονόητο ότι 
είναι ανεπιθύμητη και σε πολλές περιπτώσεις παράνομη και 
τιμωρείται από το νόμο. Είναι ένα υποσύνολο της "συλλογής 
πληροφοριών", το οποίο αλλιώς μπορεί να διεξάγεται από 

δημόσιες πηγές και με τη χρήση απολύτως νόμιμων και ηθικών 
μέσων. Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση της κατασκοπείας από 

την "συλλογή πληροφοριών", καθώς η τελευταία δεν 
συνεπάγεται αναγκαστικά την κατασκοπεία, αλλά συχνά 

αντιπαραβάλει πληροφορίες open-source.





ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ
(λαθραίο - κρυφό + εμπόριο) χαρακτηρίζεται οποιασδήποτε 

μορφής επιχειρούμενο εμπόριο κατά παράβαση 
κείμενης νομοθεσίας, η καταστρατήγησης αυτής, με απώτερο 
σκοπό την αποφυγή πληρωμής δασμών. Στη πράξη αποτελεί 

εξαπάτηση των Αρχών ενός κράτους κατά την εισαγωγή ή 
εξαγωγή εμπορευμάτων.



ΛΗΣΤΕΙΑ
κλοπή με χρήση βίας ή ενέργειας θεωρούμενης ως βίας 

(βρισιά, ξυλοδαρμός ακόμη κι απλή παρουσία που 
δύναται να συνταράξει ψυχολογικά το θύμα - σε 

λεπτότερες εκδοχές το κρίνει η δικαστική αρχή). Όποιος 
διαπράττει το ποινικό αδίκημα της ληστείας υπόκειται σε 

φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων. Αν ο υπαίτιος είναι 
οπλισμένος με επικίνδυνο ή επιθετικό όπλο ή όργανο ή 

συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή αν κατά 
ή αμέσως πριν ή αμέσως μετά το χρόνο της ληστείας, 

τραυματίσει, κτυπήσει, πλήξει ή χρησιμοποιήσει 
οποιαδήποτε άλλη μορφή σωματικής βίας εναντίον 

άλλου, αυτός υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά 
βίου.





Ευχαριστούμε για την προσοχή 
σας!!!


