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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Από τον Wojciech POSTULSKI, Policy officer for European judicial training, Unit JUST.B1 General 

criminal law and judicial training, Directorate General for Justice and Consumers, European 

Commission 

Σήμερα, πάρα πολλοί επαγγελματίες και θύματα εγκληματικών πράξεων εξακολουθούν να μην 

γνωρίζουν για τις υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης ή γνωρίζουν πολύ λίγα γι' αυτή.  Ως 

αποτέλεσμα, αμέτρητα θύματα δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και δεν γνωρίζουν πού να 

απευθυνθούν για βοήθεια ή να ζητήσουν αποζημίωση για τη βλάβη που υπέστησαν.  Αυτός είναι 

ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να εκπαιδεύσει όσο το δυνατόν 

περισσότερους επαγγελματίες της δικαιοσύνης σχετικά με ΑΔ και να αυξήσει τη γνώση των 

θυμάτων σχετικά με τις υπηρεσίες που έχουν στη διάθεσή τους.  

Συγχαίρω θερμά το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Leuven και τους εταίρους του για  το  εξαιρετικό 

εγχειρίδιο εκπαιδευτών, το οποίο συντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος δικαστικής 

κατάρτισης  για την αποκαταστατική δικαιοσύνη και συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 

Justice  ης Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Είναι έργο υψηλής ποιότητας που θα βοηθήσει τους φορείς 

κατάρτισης των δικαστικών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να ανταποκριθούν με 

ευέλικτο τρόπο στις καθημερινές προκλήσεις των επαγγελματιών για να καθιστούν την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη πραγματικότητα για τα θύματα.  

Το σχέδιο RE-JUSTICE βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα 

δικαιώματα των θυμάτων και της πολιτικής της για τη δικαστική κατάρτιση.  

Η στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων 2020-2025 βασίζεται σε μια προσέγγιση δύο 

κλώνων - η οποία ενδυναμώνει τα θύματα εγκληματικών πράξεων και συνεργάζεται για  τα 

δικαιώματα των θυμάτων. Η ενίσχυση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων είναι ζωτικής 

σημασίας, ώστε να μπορούν να καταγγέλουν εγκλήματα, να συμμετέχουν σε ποινικές διαδικασίες, 

να διεκδικούν αποζημίωση και τελικά να ανακάμψουν – όσο το δυνατόν περισσότερο – από τις 

συνέπειες του εγκλήματος.  

Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Διασφάλιση της δικαιοσύνης στην ΕΕ, μια στρατηγική κατάρτισης 

για την ευρωπαϊκή επιτροπή για την 2021-2024»  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει μια 

ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βελτίωση της κατάρτισης των επαγγελματιών της δικαιοσύνης. 

Καλεί εκ νέου τους επαγγελματίες της δικαιοσύνης που συνεργάζονται  με τα θύματα να 

εκπαιδεύονται για την καλύτερη υποστήριξη και επικοινωνία μαζί τους, λαμβάνοντας ιδίως 

υπόψη τις ανάγκες των πλέον ευάλωτων.   

Η στρατηγική τονίζει  επίσης ότι η δικαστική κατάρτιση πρέπει να υπερβαίνει τη νομική 

εκπαίδευση, καθώς ο νόμος και οι νομικές αρχές δεν είναι αποσυνδεδεμένες από τους 

ανθρώπους.  Ακριβώς το αντίθετο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επαγγελματίες της 
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δικαιοσύνης πρέπει να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες βασισμένες, μεταξύ άλλων, στην 

ενσυναίσθηση και την  ενεργό ακρόαση και, ως εκ τούτου, να αποκτήσουν διεπιστημονικές 

ικανότητες.  Μια τέτοια  προσέγγιση της δικαστικής κατάρτισης είναι καίριας σημασίας για την 

ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων αποκαταστατικής δικαιοσύνης.  

Το εγχειρίδιο αυτό παρέχει καλή μεθοδολογία από το σχεδιασμό έως την εφαρμογή.  Ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να αποτελέσει  πρότυπο για την οικοδόμηση και την εφαρμογή ενός πλήρους 

εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης για επαγγελματίες νομικούς.  

Η Επιτροπή ανυπομονεί να δει μαζική  διάδοση και χρήση αυτού του εγχειριδίου. Καλούμε όλες 

τις δικαστικές αρχές, ιδίως τους υπεύθυνους για την κατάρτιση των δικαστικών αρχών, να 

αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτό το νέο μέσο.  

 

Wojciech POSTULSKI 

  



 

 
 ευχαριστιεσ 

  

8 

       

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

Το παρόν εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένων των φυλλαδίων και του εκπαιδευτικού υλικού που 

προορίζεται για τους εκπαιδευόμενους, είναι το αποτέλεσμα στενής συνεργασίας μεταξύ των 

εταίρων της κοινοπραξίας RE-JUSTICE. Οι κύριες συγγραφείς, η Silvia Randazzo (Ευρωπαϊκό 

Φόρουμ για την Αποκαταστατική Δικαιοσύνη – EFRJ) και η Monique Anderson (KU Leuven), θα 

ήθελαν λοιπόν να ευχαριστήσουν όλους τους εταίρους για την ουσιαστική συνεισφορά τους. 

Αρχικά, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εμπειρογνώμονα σύμβουλο Christina De Angelis που 

υποστήριξε το EFRJ στη σύνταξη κατευθυντήριων γραμμών για εκπαιδευτές, και την παραγωγή 

περιπτωσιολογικών μελετών, φυλλαδίων για εκπαιδευόμενους και βιντεοσκοπημένων διαλέξεων. 

Περαιτέρω, ευχαριστούμε θερμά τους εταίρους μας από τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της 

Ιταλίας και της Ισπανίας, αντίστοιχα: την Ελισάβετ Συμεωνίδου Καστανίδου, τη Βασιλική Γούναρη 

και την Αικατερίνη Σούλου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), την Claudia 

Mazzucato, την Diletta Stendardi και την Benedetta Bertolini από το Καθολικό Πανεπιστήμιο του 

Μιλάνου (UCSC),  και την Helena Soleto και τον Federico Gonzalez Barrera από το Πανεπιστήμιο 

Carlos III της Μαδρίτης (UC3M). Όλοι συνέβαλαν ουσιαστικά στη σύνταξη των Ενοτήτων και των 

φυλλαδίων για τους εκπαιδευόμενους, την  μετάφραση του Εγχειριδίου, τον υποτιτλισμό και την 

δημιουργία βίντεο σχετικά με τη θέση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης στη χώρα τους, 

διασφαλίζοντας τη συνολική ποιότητα του Εγχειριδίου 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στον Ivo Aertsen (KU Leuven) για τη συμβολή του στον 

καθορισμό του περιεχομένου και της δομής του Εγχειριδίου, την ανάπτυξη φυλλαδίων και 

βιντεοσκοπημένων διαλέξεων. Ευχαριστούμε ειλικρινά τον Tim Chapman και την Edit Torzs (EFRJ), 

καθώς και τους Patrizia Patrizi, Frauke Petzold και Daniela Arieti από την Εκπαιδευτική Επιτροπή 

EFRJ, για τα σχόλιά τους. 

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους υπόλοιπους εταίρους, για την πολύτιμη 

ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύνταξης και για την έγκαιρη συνεισφορά 

τους σε φυλλάδια και εκπαιδευτικό υλικό: την Ana Carrascosa από την Εθνική Σχολή Δικαστών 

της Ισπανίας(CGPJ), τους Gianluigi Gatta και Giovanna Ichino από την Ιταλία (SSM), και την Έφη 

Παπαδοπούλου από την Εθνική Σχολή Δικαστών της Ελλάδας, την Evelyn Goeman από το 

Moderator, την Ümit Oral από την IGO, την  Patricia McNamara και την Elsa Garcia-Maltras De Blas 

από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Κατάρτισης (EJTN). Ευχαριστούμε ειλικρινά τον Antony 

Pemberton (KU Leuven) και τον Πρωτοδίκη David Mackie για την πολύτιμη συνεισφορά τους με 

την παραχώρηση βιντεοσκοπημένων διαλέξεων και συνεντεύξεων.  

Όσον αφορά το υλικό βίντεο που παρήγαγαν τα EFRJ, KU Leuven και Moderator, είμαστε 

εξαιρετικά ευγνώμονες στους Sam Willems, Marijs Bullens και την ομάδα του Leuven Institute for 

Media and Learning (LIMEL) που εργάστηκαν με πάθος για την παραγωγή βιντεοσκοπημένου 

υλικού υψηλής ποιότητας, στο πλαίσιο μιας εξαιρετικής συνεργασίας. Ένα ειλικρινές ευχαριστώ 

για την υλοποίηση του βιντεοσκοπημένου υλικού απευθύνεται σίγουρα και σε όλους τους 
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ανθρώπους που μοιράστηκαν ανοιχτά τις εμπειρίες τους ως συμμετέχοντες σε διαδικασίες 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Χωρίς αυτές τις ισχυρές και ειλικρινείς μαρτυρίες, η πραγματική 

δύναμη της αποκαταστατικής δικαιοσύνης δεν θα γινόταν αισθητή. Ευχαριστούμε την Evelyn 

Goeman και την ομάδα του Moderator. Ο επαγγελματισμός, η εξειδίκευση και η φροντίδα τους 

εξασφάλισαν θετικές εμπειρίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης στα εμπλεκόμενα μέρη, 

καταστώντας τους υπέρμαχους αυτής. Ευχαριστούμε τους Evelyn, Davy Dhondt και Lien Soetewey 

για τις συναρπαστικές μαρτυρίες τους μπροστά στην κάμερα. 

 

Τέλος, το παρόν Εγχειρίδιο και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό έχουν βελτιωθεί και προσαρμοστεί 

με βάση τα σχόλια που ελήφθησαν από τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους μετά τις 

πιλοτικές εκπαιδεύσεις RE-JUSTICE που πραγματοποιήθηκαν με δικαστές και εισαγγελείς το 2021 

στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Για το λόγο αυτό, ευχαριστούμε θερμά όλους τους 

συμμετέχοντες στις τρεις εκπαιδεύσεις. Μέσω του έντονου ενδιαφέροντός τους για την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη, της ενεργού συμμετοχής τους και της μεγάλης τους εμπειρίας σε 

θέματα ποινικής δικαιοσύνης, συνέβαλαν τα μέγιστα στην εξέλιξη της δικαστικής κατάρτισης για 

την αποκαταστατική δικαιοσύνη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το παρόν Εγχειρίδιο αποτελεί οδηγό για τους εκπαιδευτές που θα αναλάβουν και θα 

διευκολύνουν την κατάρτιση δικαστών και εισαγγελέων σχετικά με την αποκαταστατική 

δικαιοσύνη με στόχο την απόκτηση περισσότερων γνώσεων σε αυτό το πεδίο. Είναι το 

αποτέλεσμα μιας κοινής προσπάθειας πολλών εταίρων και επαγγελματιών από διάφορα 

επιστημονικά πεδία στο πλαίσιο του έργου RE-JUSTICE. 

 

Το RE-JUSTICE είναι ένα έργο διάρκειας 30 μηνών, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 

Justice της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την ηγεσία του Καθολικού Πανεπιστημίου του Leuven (KU 

Leuven). Υλοποποιήθηκε μεταξύ Νοεμβρίου 2019 και Απριλίου 2022. Μέσω μιας διαδικασίας 

διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες και μέσω έρευνας βιβλιογραφίας και πεδίου, το RE-JUSTICE 

ανέπτυξε το παρόν εκπαιδευτικό εγχειρίδιο και ένα εκπαιδευτικό πακέτο (φυλλάδια, υλικό βίντεο, 

πηγές) που χρησιμοποιήθηκαν για την παροχή κατάρτισης σχετικά με την αποκαταστατική 

δικαιοσύνη σε δικαστές και εισαγγελείς κατά την διάρκεια πιλοτικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από το 

Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Στο Βέλγιο, το KU Leuven συνεργάστηκε με το 

Εθνικό Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση Δικαστών (IGO) και το Moderator Forum for Restorative 

Justice and Mediation(Συντονιστικό Φόρουμ για την Αποκαταστατικής Δικαιοσύνη και τη 

Διαμεσολάβηση), για να παράσχουν από κοινού την τεχνική τους υποστήριξη μέσω της 

εμπεριστατωμένης γνώσης και των ικανοτήτων των σχετικά με την εκπαίδευση και την εφαρμογή 

πρακτικών αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Σε καθεμία από τις χώρες στις οποίες υλοποιήθηκε το  

πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης, η συνεργασία μεταξύ ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος και της 

εθνικής σχολής δικαστών εξασφάλισε την εξατομίκευση του προγράμματος βάσει των 

ιδιαιτεροτήτων της χώρας και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, η έγκριση από την εθνική σχολή δικαστών προσδίδει αξιοπιστία στην εκπαίδευση, 

στοιχείο απαραίτητο για τη συνεργασία με επαγγελματίες δικαστικούς. Οι εξατομικευμένες 

γνώσεις και προοπτικές βάσει των ιδιαιτεροτήτων της κάθε χώρας υποστηρίζονται και 

συνδυάζονται με την ευρωπαϊκή εμπειρογνωμοσύνη που προσφέρεται από το Ευρωπαϊκό 

Φόρουμ για την Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Κατάρτισης. 

Ως μέρος του εξειδικευμένου συνόλου εκπαιδευτικών αναγκών που 

παρουσιάζονται για δικαστές και εισαγγελείς στο πλαίσιο της Οδηγίας για τα 

Θύματα, το πρόγραμμα κατάρτισης εστιάζει στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

που συνδέονται με την παραπομπή υποθέσεων σε υπηρεσίες αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης, με γνώμονα τις εκάστοτε ανάγκες των θυμάτων (άρθρο 12, παρ. 2) 

την κατάλληλη, ασφαλή και με σεβασμό επικοινωνία με τα θύματα, και την 
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παροχή ουσιαστικής ενημέρωσης σχετικά με τη διαθεσιμότητα της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Άρθρο 4, παρ. 1.ι). 

Στόχος του έργου είναι, μέσω της κατάρτισης, να συμβάλει με βιώσιμο τρόπο στη διαδικασία 

ευαισθητοποίησης, οικοδόμησης γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων και συμπεριφορών μεταξύ 

των ομάδων-στόχων. Αρχικά, αυτό υλοποιείται άμεσα στους τρεις εταίρους, Κράτη Μέλη της ΕΕ. 

Στη συνέχεια, με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία, το RE-JUSTICE στοχεύει να συμβάλει στην 

προώθηση της ίδιας διαδικασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Εδώ και περίπου 20 χρόνια, πολλοί είναι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και φορείς που επισημαίνουν 

τη σημασία της εκπαίδευσης δικαστών και εισαγγελέων σχετικά με την αποκαταστατική 

δικαιοσύνη. Το έργο RE-JUSTICE αντιμετωπίζει την εν λόγω εκπαιδευτική ανάγκη, εστιάζοντας 

ειδικότερα στο θέμα του ποινικού δικαίου και στην εφαρμογή της Οδηγίας για τα Θύματα 

2012/29/ΕΕ 

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι: 

► Διαμόρφωση ενός προφίλ ικανότητων για την αποκαταστατική δικαιοσύνη – 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών – για 

δικαστές και εισαγγελείς (όπως καταρτίστηκε από το KU Leuven βάσει της 

ανατροφοδότησης των εταίρων, κατά τη φάση της προετοιμασίας) 

► Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών αναφορικά με την αποκαταστατική δικαιοσύνη 

για δικαστές και εισαγγελείς σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία (κατά τη φάση προετοιμασίας, 

μέσω ομάδων εστίασης που θα διεξαχθούν κατά την διάρκεια 5 μηνών – Μάρτιος 2020 – 

στις τρεις χώρες) 

► Σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την αποκαταστατική δικαιοσύνη που 

να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες που έχουν προηγουμένως αναγνωριστεί. 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα υιοθετήσει μια προσέγγιση συνδυασμένης μάθησης, η 

οποία περιλαμβάνει τόσο διαδικτυακές όσο και δια ζώσης εκπαιδευτικές συνεδρίες. 

► Διεξαγωγή πιλοτικής κατάρτισης σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία (με δικαστές και 

εισαγγελείς) 

► Αξιολόγηση της πιλοτική κατάρτισης σε καθεμία από τις 3 νοτιο-ευρωπαϊκές χώρες. 

► Διάδοση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και του τελικού εγχειριδίου «Δικαστική 

Κατάρτιση στην Αποκαταστατική Δικαιοσύνη». 

Σκοπός του έργου είναι να επιτύχει αυτούς τους στόχους χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογικά 

συμμετοχική προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, με γνώμονα τη συγκεκριμένη κατάσταση σε 

κάθε χώρα. 
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ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ  

Το παρόν Εγχειρίδιο παρουσιάζει: 1) Οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για εκπαιδευτές, οι 

οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούν για χρήση στο τοπικό πλαίσιο. 2) Το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, το οποίο χωρίζεται σε θεματικές ενότητες και παραδίδεται με μικτή προσέγγιση 

(διαδικτυακά και δια ζώσης). 

Για να καταστεί αποτελεσματικός ο παρών οδηγός για εκπαιδευτές, η εισαγωγή παρουσιάζει μια 

επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και παραδόθηκε η εκπαίδευση 

για δικαστές και εισαγγελείς στο πλαίσιο του έργου RE-JUSTICE. Η ενότητα της μεθοδολογίας 

μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για όσους θέλουν να ακολουθήσουν πιλοτικά την ίδια εκπαίδευση 

στις χώρες τους, οπότε  και θα πρέπει να ξεκινήσουν από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών των δικαστών και εισαγγελέων σχετικά με την αποκαταστατική δικαιοσύνη. Η 

μεθοδολογία περιγράφει στην πραγματικότητα πώς το προφίλ ικανοτήτων που σχεδιάστηκε 

εντός πλαισίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αξιολογηθούν καταρχήν οι μαθησιακές ανάγκες 

πριν από την εφαρμογή της εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζεται στο παρόν 

Εγχειρίδιο αντιστοιχεί στα θέματα που περιγράφονται στο προφίλ ικανότητας. 

Στο παρόν Εγχειρίδιο, τα κύρια διδάγματα της πιλοτικής κατάρτισης επισημαίνονται με το 

εικονίδιο του κλειδιού . 

Μετά την εισαγωγική ενότητα περί μεθοδολογίας, το Εγχειρίδιο παρουσιάζει το πρόγραμμα 

κατάρτισης, αναλύοντας τη δομή του (τον τρόπο παράδοσης) και το περιεχόμενό του (θεματικές 

ενότητες). 

Στο κεφάλαιο «Ανάλυση του προγράμματος κατάρτισης», ο εκπαιδευτής θα βρει το κύριο 

περιεχόμενο σχετικά με τα εξής: 

► Τη δομή της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας 

► Την κατανομή όλων των ενοτήτων στο πλαίσιο της μικτής προσέγγισης: διαδικτυακά και 

διά ζώσης 

► Το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται στο πακέτο κατάρτισης και προτείνεται για 

μελλοντικά προγράμματα κατάρτισης 

► Πρακτικές οδηγίες στους εκπαιδευτές σχετικά με το πώς να προσαρμόσουν τις ενότητες, 

το υλικό και τη μικτή προσέγγιση στο συγκεκριμένο πλαίσιο της χώρας τους 

Στη συνέχεια, παρέχονται οι Κατευθυντήριες Γραμμές Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης 

σχετικά με την αναπαραγωγή των αποκαταστατικών αξιών, αρχών και διαδικασιών κατά την 

παρεχόμενη κατάρτισή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις δια ζώσης συνεδρίες, μέσω της 

στάσης, των δεξιοτήτων και των εργαλείων εκπαίδευσης. 
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Αφού δοθούν όλες οι προκαταρκτικές μεθοδολογικές υποδείξεις και πρακτικές οδηγίες στους 

εκπαιδευτές, παρουσιάζεται το πρόγραμμα κατάρτισης, ανά ενότητα. Κάτω από κάθε ενότητα, 

περιλαμβάνονται τα εξής: 

► Τα Βασικά περιεχόμενα που πρέπει να αναλυθούν προκειμένου να καλυφθούν οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν αναγνωριστεί στην ομάδα-στόχο. Αυτά τα βασικά 

περιεχόμενα παρουσιάζονται μέσω διαδικτυακών και διά ζώσης συνεδριών. 

► Μία σειρά εκπαιδευτικών εργαλείων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου RE-

JUSTICE, καθώς και οδηγίες για τα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα πρέπει να παρέχουν οι 

εκπαιδευτές ανάλογα με το δικό τους τοπικό πλαίσιο 

► Πηγές  για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.  

► Παραδείγματα ασκήσεων και εργασιών 

► Επιπρόσθετες λεπτομερείς οδηγίες προς τους εκπαιδευτές σχετικά με τον τρόπο 

διαχείρισης της κάθε συνεδρίας και άσκησης, με διδάγματα και  συμπεράσματα που 

εξήχθησαν από τα προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόστηκαν πιλοτικά στην Ελλάδα, 

την Ιταλία και την Ισπανία.  

Για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού πακέτου, τα φυλλάδια για τους εκπαιδευόμενους, που 

σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της RE-JUSTICE, επισυνάπτονται ως παραρτήματα 

του Εγχειριδίου. 

Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ RE-JUSTICE  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει αναπτυχθεί με βάση τις αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές 

ανάγκες δικαστών και εισαγγελέων σχετικά με την αποκαταστατική δικαιοσύνη στην Ελλάδα, την 

Ιταλία και την Ισπανία, και με σκοπό την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του άρθ. 4, 

παρ.1, αλ. ι) και Άρθ. 12 της Οδηγίας για τα Θύματα. 

Σκοπός του έργου είναι να επιτύχει τους στόχους του χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογικά 

συμμετοχική προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη 

κατάσταση σε κάθε χώρα (π.χ. νομικό πλαίσιο) και το επίπεδο συμμετοχής που μπορεί να 

διασφαλίσει κάθε μια από τις Εθνικές Σχολές Δικαστών (CGPT, NSJ, SSM) στο εκπαιδευτικό έργο 

για την αποκαταστατική δικαιοσύνη. 

Ο απώτερος στόχος είναι, μέσω της κατάρτισης, να συμβάλει με βιώσιμο τρόπο στη διαδικασία 

ευαισθητοποίησης, οικοδόμησης γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων και συμπεριφορών μεταξύ 

των ομάδων-στόχων, καταρχήν και πρωτίστως, στα 3 Κράτη Μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Ιταλία και 

Ισπανία) και, στη συνέχεια, βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας, να συμβάλει στην προώθηση της 
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ίδιας διαδικασίας σε επίπεδο ΕΕ των 28. Η εκπλήρωση των μαθησιακών στόχων που 

προσδιορίζονται σε κάθε ενότητα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το δικαίωμα των θυμάτων 

εγκληματικών πράξεων σε ασφαλή πρόσβαση στην αποκαταστατική δικαιοσύνη, ως μέρος του 

δικαιώματός τους να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη, γίνεται σεβαστό σε όλη την Ευρώπη. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Σύμφωνα με τους Pacurari, Hirvonen και Hornung (2015:72-73) τα εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι 

η ορθή δικαστική κατάρτιση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων: «η δικαστική 

κατάρτιση πρέπει να υπερβαίνει την απόκτηση (νομικής) γνώσης… θα πρέπει να επικεντρώνεται 

στην βιώσιμη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, 

ενισχύοντας έτσι τις προσωπικές αλλά και θεσμικές αλλαγές». Ουσιαστικά, όπως αναγνωρίζεται 

ρητά από το EJTN Handbook on Judicial Training Methodology in Europe (2016:2), «η κατάρτιση των 

δικαστών δεν περιλαμβάνει μόνο νομικές και δικαστικές γνώσεις, αλλά και κάθε είδους 

(πολυεπιστημονική) γνώση, καθώς και τις ικανότητες και δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτει ένας 

καλός δικαστής και εισαγγελέας για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του». 

Σύμφωνα με τη Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Βέλτιστες Πρακτικές στην Κατάρτιση 

Δικαστών και Εισαγγελέων στα κράτη μέλη της ΕΕ, ο κύκλος κατάρτισης θα πρέπει πάντα να 

αποτελείται από 4 βήματα ή στάδια: 1) Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών. 2) Σχεδιασμός 

των ειδικών εκπαιδευτικών στόχων (που συνδέονται άμεσα με τις αναγνωρισμένες ειδικές 

ανάγκες). Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος. 3) Υλοποίηση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος και 4) Αξιολόγηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Cooper, 2015:52). Στο 

εκπαιδευτικό μας έργο, το οποίο επικεντρώνεται στη μεταφορά γνώσης αλλά και στην ανάπτυξη 

ενός νέου συνόλου δεξιοτήτων και συμπεριφορών για την αποκαταστατική δικαιοσύνη στις δύο 

ομάδες-στόχους (δικαστές και εισαγγελείς), αυτά τα τέσσερα βήματα ή φάσεις του κύκλου 

κατάρτισης αντιστοιχούν στους κύριους στόχους της αξιολόγησης των αναγκών, του σχεδιασμού 

και της παράδοσης του εκπαιδευτικού πακέτου. 

 

Επομένως, η πρώτη φάση στον κύκλο κατάρτισης αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών. Ο Cooper (2015:52) ορίζει την ανάγκη «ως το χάσμα μεταξύ των υπαρχουσών και των 

επιθυμητών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων—ένα χάσμα που θα μπορούσε να μετριασθεί 

ή ακόμη και να εξαλειφθεί μέσω της εκπαίδευσης». Ο Postulski (2015: 92) υπερασπίζεται την 

ανάπτυξη προφίλ ικανοτήτων ως τη βάση για την αξιολόγηση των ειδικών αναγκών των ομάδων-

στόχων δικαστών και εισαγγελέων. Οι ανάγκες κατάρτισης που προσδιορίζονται, αντιστοιχούν 

στο «χάσμα μεταξύ των προφίλ ικανοτήτων και των πραγματικών ικανοτήτων» 

Ως εκ τούτου, το προφίλ ικανοτήτων για τους δικαστικούς φορείς καταρτίστηκε κατά την πρώτη 

φάση του έργου. Υποδεικνύει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που απαιτούνται 

από τους δικαστές και τους εισαγγελείς προκειμένου να κατανοήσουν και να εργαστούν 
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αποτελεσματικά στο πλαίσιο της αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Το προφίλ ικανοτήτων αφορά 

τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές σε τέσσερις τομείς: 

1α: Κατανόηση των θεωριών της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

1β: Κατανόηση των εμπλεκομένων στην αποκαταστατική δικαιοσύνη 

2α: Νομικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής 

2β: Η αποκαταστατική δικαιοσύνη στην πράξη 

Κάθε ένα από τα παραπάνω πεδία χωρίζεται σε μία σειρά υπο-ενοτήτων  που περιλαμβάνουν 

σχετικά θέματα. 

Στο πλαίσιο της φάσης αξιολόγησης των αναγκών, πραγματοποιήθηκαν την άνοιξη του 2020, 

εννέα ομάδες εστίασης στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία (τρεις ανά χώρα). Οι ομάδες 

εστίασης πραγματοποιήθηκαν με επαγγελματίες από αυτές τις ομάδες-στόχους και 

συμπεριελήφθησαν ως ερευνητικό στοιχείο του έργου. Κάθε μία από τις τρεις χώρες 

πραγματοποίησε τρεις ομάδες εστίασης, μία με δικαστές, μία με εισαγγελείς και μία με μικτή 

ομάδα που περιελάβανε τόσο δικαστές όσο και εισαγγελείς. 

Σκοπός των ομάδων εστίασης ήταν η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών δικαστών και 

εισαγγελέων σε σχέση με την αποκαταστατική δικαιοσύνη. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες 

αξιολογήθηκαν σε λειτουργικό επίπεδο, ήτοι εφαρμόστηκε «ένας τύπος αξιολόγησης που 

προσδιορίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτεί το επάγγελμα, δηλαδή ο 

δικαστής ή ο εισαγγελέας» (Cooper, 2015:52). Ζητήθηκε από τους επαγγελματίες να μοιραστούν 

τις ιδέες τους σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες της επαγγελματικής ομάδας στο σύνολό της 

και όχι τις προσωπικές τους ανάγκες σχετικά με την κατάρτιση. 

Κατά τη διάρκεια των ομάδων εστίασης, αξιολογήθηκαν τα κενά μεταξύ των υπαρχουσών 

γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων σχετικά με την αποκαταστατική δικαιοσύνη σε κάθε 

επαγγελματική ομάδα και των γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που ορίζονται στο 

προφίλ ικανοτήτων. Αυτό το κενό καταδεικνύει την ανάγκη κατάρτισης. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες 

εξετάζονται σε τρία διαφορετικά επίπεδα: 

► Πρωτοβάθμιες εκπαιδευτικές ανάγκες – κοινές στις δύο επαγγελματικές ομάδες (δικαστές 

και εισαγγελείς) σε όλες ή στις περισσότερες χώρες 

► Δευτεροβάθμιες εκπαιδευτικές ανάγκες – ειδικές ανάγκες που αφορούν μία εκ των δύο 

επαγγελματικών ομάδων αλλά κοινές σε όλες ή στις περισσότερες χώρες 

► Τριτοβάθμιες εκπαιδευτικές ανάγκες – ειδικές ανάγκες που αφορούν συγκεκριμένη 

εκπαιδευτική ομάδα σε συγκεκριμένη χώρα 

Μετά τον προσδιορισμό των αναγκών που παρουσιάστηκαν από κάθε ομάδα-στόχο, η φάση 

σχεδιασμού του εκπαιδευτικού προγράμματος –με τον καθορισμό του περιεχομένου, της 
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δομής, των μαθησιακών στόχων και των τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν– ήταν επίσης 

ιδιαίτερα συμμετοχική και περιελάβανε τη συμμετοχή και την ενεργό συμβολή όλων των εταίρων 

του έργου, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών σχολών δικαστών, μέσω των παρακάτω βημάτων 

► Σύνταξη διακρατικής έκθεσης με στόχο την παρουσίαση συνοπτικών πληροφοριών 

σχετικά με τις ομάδες εστίασης σε καθεμία από τις τρεις χώρες, σε συνδυασμό με 

συγκριτικές πληροφορίες σχετικά με τις αναγνωρισθείσες ανάγκες κατάρτισης 

► Διακρατικό εργαστήριο, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με ολόκληρη την 

κοινοπραξία και δικαστές και εισαγγελείς που προσκλήθηκαν από τις χώρες υλοποίησης, 

για να συζητήσουν τη διακρατική έκθεση και την πρώτη πρόταση του προγράμματος 

σπουδών της κατάρτισης 

► Συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με 

ολόκληρη την κοινοπραξία, για να συζητηθεί και να επικυρωθεί η δομή και το 

περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης 

Μέσα από αυτές τις φάσεις, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο και το 

εκπαιδευτικό υλικό για δικαστές και εισαγγελείς (Νοέμβριος 2020 – Ιούλιος 2021), ξεκινώντας από 

το πρόγραμμα σπουδών κατάρτισης – σχεδιασμένο με βάση το προφίλ ικανοτήτων και τη 

διακρατική έκθεση –με τη συμβολή του Πανεπιστημιακών εταίρων και των Σχολών Δικαστών σε 

Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Μεταξύ Ιουλίου και Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές συνεδρίες RE-JUSTICE 

σχετικά με την αποκαταστατική δικαιοσύνη για δικαστές και εισαγγελείς στη Νάπολη (Ιταλία), τη 

Μαδρίτη (Ισπανία) και τη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), ακολουθώντας το περιεχόμενο και τη δομή που 

προσφέρονται σε αυτό το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, στα φυλλάδια και στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό 

υλικό: 10 ώρες περιεχομένου (κυρίως σχετικά με τη θεωρητική επεξήγηση της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης) διατέθηκαν διαδικτυακά – μέσω των πλατφορμών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

που χρησιμοποιούν οι Σχολές Δικαστών – και 20 ώρες περιεχομένου παραδόθηκαν δια 

ζώσης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η μαθησιακή εμπειρία μέσω συζητήσεων, ομάδων 

εργασίας, κύκλων, ομαδικών ασκήσεων και βιωματικών εργαλείων όπως το παιχνίδι ρόλων. 

Οι Εθνικές Σχολές Δικαστών στην Ιταλία (SSM), στην Ισπανία (CGPJ) και στην Ελλάδα 

(ESDI) εργάστηκαν σε στενή και συνεχή συνεργασία με τους Πανεπιστημιακούς 

εταίρους. Ωστόσο, οι Σχολές είχαν άμεση ευθύνη για την οργάνωση των εκπαιδευτικών 

συνεδριών, την επιλογή των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων (δικαστών και 

εισαγγελέων), τη διαχείριση της διαδικτυακής πλατφόρμας και τη διοργάνωση των διά 

ζώσης συναντήσεων. Η ανάληψη της διαδικασίας από τις Σχολές εξασφάλισε τη συμμετοχή 

δικαστών και εισαγγελέων από όλη τη χώρα. 



 

 
 εισαγωγη 

  

17 

       

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

Οι εκπαιδευτές που υλοποίησαν τις πιλοτικές εκπαιδευτικές συνεδρίες στο έργο RE-JUSTICE ήταν 

επαγγελματίες από τις Εθνικές Σχολές Δικαστών, τους Πανεπιστημιακούς εταίρους και τις τοπικές 

υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης με εμπειρία στην αποκαταστατική δικαιοσύνη. 

 

 Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτές να έχουν εμπεριστατωμένη γνώση και εμπειρία στον 

τομέα της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και επίσης στον τομέα της ποινικής 

δικαιοσύνης. Για την καλύτερη επίτευξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων απαιτείται μια 

πολυεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών και εκπαιδευτών: δικαστές και εισαγγελείς, 

ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτές με εμπειρία στο πεδίο, διαμεσολαβητές, ερευνητές, δικηγόροι. 

Όπου είναι δυνατόν, η συμμετοχή δικαστών και εισαγγελέων με εμπειρία στην εφαρμογή 

της αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε άλλες χώρες συμβάλλει επίσης στον πλούτο της 

προσφερόμενης κατάρτισης και προσφέρει μια ουσιαστική διεθνή προοπτική. Τα 

διδάγματα που αντλήθηκαν από χώρες με εδραιωμένη εμπειρία στον τομέα είναι πολλά και 

σημαντικά, καθώς  εμπλουτίζουν και διαφοροποιούν τις διαθέσιμες πηγές.  

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσία μιας διαφοροποιημένης ομάδας εκπαιδευτών: δικαστικοί 

φορείς καθώς και έμπειροι επαγγελματίες από άλλο πεδίο. Η παρουσία ερευνητών, ακαδημαϊκών 

και διαμεσολαβητών θα προσφέρει πληθώρα απόψεων και εμπειρογνωμοσύνης που είναι 

ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των πολυάριθμων και περίπλοκων προκλήσεων που 

προκύπτουν στην καθημερινή εργασιακή εμπειρία των δικαστών και των εισαγγελέων. 

ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ 

Οι ομάδες των εκπαιδευόμενων που έλαβαν μέρος στις τρεις πιλοτικές εκπαιδευτικές συνεδρίες 

ήταν μικτές ομάδες περίπου 25-30 δικαστών και εισαγγελέων, από διαφορετικές γεωγραφικές 

περιοχές και με ποικίλους ρόλους και αρμοδιότητες. Σε γενικές γραμμές, είχαν διαφορετικά 

επίπεδα γνώσης της αποκαταστατικής δικαιοσύνης: στην πραγματικότητα ήταν όλοι 

επαγγελματίες με μεγάλο ενδιαφέρον αλλά ελάχιστη γνώση των αποκαταστατικών θεωριών, 

αρχών και πρακτικών (σύμφωνα με την αξιολόγηση των αναγκών που πραγματοποιήθηκε στις 

τρεις χώρες πριν από την ανάπτυξη της εκπαίδευσης). Η επιλογή των συμμετεχόντων 

πραγματοποιήθηκε από τις Εθνικές Σχολές Δικαστών, μέσω ad hoc διαδικασιών που 

δρομολογήθηκαν σε εθνικό επίπεδο. 
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 Ομοίως με την ποικιλομορφία της ομάδας των εμπλεκόμενων εκπαιδευτών, το 

διαφοροποιημένο κοινό τόσο δικαστών όσο και εισαγγελέων, που καλύπτουν 

διαφορετικούς ρόλους, σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και με διαφορετική 

προϋπηρεσία, προσθέτει αξία στην εμπειρία κατάρτισης. Αυτή η ποικιλομορφία 

εμπλουτίζει, στην πραγματικότητα, τις προοπτικές και τους προβληματισμούς που 

τίθενται, κάτι που σπάνια μπορεί να επιτευχθεί σε άλλα πλαίσια (δεδομένου ότι είναι 

ιδιαίτερα απαιτητική η συγκέντρωση μιας τέτοιας διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών, 

τόσο εκπαιδευτών όσο και εκπαιδευόμενων). Η πολυπλοκότητα των συζητήσεων που 

μπορεί να προκύψει από μια τέτοια ομάδα εκπαιδευόμενων –ιδιαίτερα όσον αφορά τα 

σημεία στα οποία διασταυρώνονται η αποκαταστατική δικαιοσύνη και η ποινική 

δικαιοσύνη– είναι καθοριστικής σημασίας, όχι μόνο για την επίτευξη των στόχων 

εκπαίδευσης, αλλά και για τη συμβολή στην ανάπτυξη ολόκληρου του κλάδου, τη σταθερή 

ανάπτυξη και την επέκτασή της. 

 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από πέντε θεματικές ενότητες, καθεμία με ένα 

διαδικτυακό μέρος που ακολουθείται από δια ζώσης συνεδρίες (βλ. επισκόπηση στις σελ. 9-10). 

Κάθε ενότητα παρουσιάζεται στο Εγχειρίδιο ακολουθ 

 

Γνωσιακά κενά 

Τα κενά μεταξύ του Προφίλ Ικανοτήτων και 

των γνώσεων, δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών των δικαστών και των 

εισαγγελέων που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν άμεσα, όπως 

 

Μαθησιακοί στόχοι 

Παράλληλα, εντοπίζονται και οι 

μαθησιακοί στόχοι για κάθε ενότητα σε 

αντιστοιχία με τα κενά γνώσης. Οι 

μαθησιακοί στόχοι χρησιμεύουν ως 

οδηγοί για τους εκπαιδευτές καθ’ όλη τη 

διάρκεια του μαθήματος και 

υποδεικνύουν τι θα είναι σε θέση να 

κάνουν οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος κάθε 

ενότητας 

 

 
Μικτή προσέγγιση 

Ο συνδυασμός διαδικτυακών και δια ζώσης 

συνεδριών 

 

  

Δομή 
Επισκόπηση της διάρκειας, του προπαρασκευαστικού 

έργου, της μορφής, της γλώσσας και των εργαλείων 

 

Τα περιεχόμενα της ενότητας παρουσιάζονται στη συνέχεια με την ακόλουθη μορφή, κάθε φορά 

που λαμβάνει χώρα πρώτα η διαδικτυακή συνεδρία, σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο έχει 

καθοριστεί η συγκεκριμένη προσέγγιση στην κατάρτιση. 

Λάβετε υπόψη ότι η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού και η κατανομή των συνεδριών που 

παρουσιάζονται στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμεύουν μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Οι 

εκπαιδευτές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν το υλικό με ευελιξία για να 

εξυπηρετήσουν καλύτερα τις μαθησιακές ανάγκες της ομάδας τους και τις πρακτικές 

περιστάσεις. 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 
ΚΎΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ 

 
ΕΡΓΑΛΕΊΑ 

 
ΕΠΙΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΈΣ 

 

 

ΔΙΑ ΖΏΣΗΣ 

 
ΚΎΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ 

 
  ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟ ΠΛΆΝΟ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ 

 
ΕΡΓΑΛΕΊΑ 

 
ΕΠΙΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΈΣ 
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ΜΙΚΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

Η κατάρτιση στην αποκαταστατική δικαιοσύνη για δικαστές και εισαγγελείς έχει σχεδιαστεί για 

να παρέχεται με μια μικτή μαθησιακή προσέγγιση: ως ένα μάθημα που συνδυάζει την ηλεκτρονική 

και την δια ζώσης παράδοση, επωφελούμενο από τα καλύτερα χαρακτηριστικά της διαδικτυακής 

μάθησης και της παραδοσιακής μάθησης στην τάξη. 

Ένα σημαντικό μέρος του περιεχομένου παραδίδεται διαδικτυακά (10 ώρες). Οι εκπαιδευόμενοι 

εισάγονται στη θεωρητική γνώση σχετικά με την αποκαταστατική δικαιοσύνη, την εμφάνισή της, 

τις αξίες και τα πρότυπά της, τα κύρια χαρακτηριστικά της και το διεθνές και εθνικό νομικό 

πλαίσιο. Οι υπόλοιπες 20 ώρες παραδίδονται δια ζώσης, με στόχο την εκπαιδευτική προσέγγιση 

στην αποκαταστατική δικαιοσύνη και τη χρήση βιωματικών εργαλείων. 

 

10 ΏΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ 

Πρόγραμμα 

Πριν τις δια ζώσης συνεδρίες: Εισαγωγή στη θεωρητική γνώση σχετικά με την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη για δικαστές και εισαγγελείς (8 ώρες 15 λεπτά): 

προεκπαιδευτική έρευνα, βίντεο, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, αυτό-

κατευθυνόμενη ανάγνωση, δημοσκοπήσεις 

Μετά τις δια ζώσης συνεδρίες: τελική εργασία, μετεκπαιδευτική έρευνα και έρευνα 

ικανοποίησης (1 ώρα 45 λεπτά). 

Οι διαδικτυακές συνεδρίες είναι όλες ασύγχρονες προκειμένου να διασφαλιστεί 

ευελιξία  για το κοινό-στόχο των επαγγελματιών (αυτοκαθοδηγούμενη μελέτη), 

δεδομένων των ήδη επιβαρυμένων προγραμμάτων τους. 

 

 

20 ΏΡΕΣ ΔΙΆ ΖΏΣΗΣ 

Πρόγραμμα: σε βάθος μελέτη, ανάλυση και συζητήσεις σχετικά με την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη για δικαστές και εισαγγελείς, καθώς και άμεσες 

μαρτυρίες και εμπειρίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης με σημεία προβληματισμού 

για τον ρόλο των δικαστών και των εισαγγελέων (20 ώρες) 
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 Η διαδικτυακή διδασκαλία καλύπτει βασικές γνώσεις και δεν είναι προαιρετική. Είναι 

σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση και καλύπτουν όλο 

το υλικό. Οι Εθνικές Σχολές Δικαστών έχουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο, και 

επομένως πρέπει να συμμετέχουν στο σχεδιασμό της εκπαίδευσης από τις πρώτες κιόλας 

συζητήσεις. Οι Σχολές έχουν ρόλο στα εξής: 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα – κατά προτίμηση υπό τη διαχείριση της Σχολής Δικαστών – θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμη για τους εκπαιδευόμενους πολύ νωρίτερα από τις δια ζώσης 

συνεδρίες, για να τους δοθεί ο χρόνος να διαβάσουν το υλικό 

Οι  βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και μηνύματα πρέπει να είναι ποσαρμοσμένες στο τοπικό 

πλαίσιο και να εμπλέκουν ντόπιους εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση στο εθνικό νομικό 

πλαίσιο 

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να φροντίζουν να παρακολουθούν τη συμμετοχή των 

εκπαιδευόμενων στις διαδικτυακές συνεδρίες και να βρίσκουν τρόπους ώστε να τους 

παρακινούν να εξερευνήσουν το παρεχόμενο υλικό 

Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η δομή που παρουσιάζεται σε αυτό το πρόγραμμα 

κατάρτισης – με τις διαδικτυακές συνεδρίες να προηγούνται των δια ζώσης συνεδριών – είναι 

μόνο μια πιθανή επιλογή. Οι εκπαιδευτές και οι διοργανωτές της εκπαίδευσης, σε στενή και 

συνεχή συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δικαστών, θα πρέπει να αξιολογήσουν εκ των 

προτέρων το πλαίσιο και να αποφασίσουν εάν: 

► Οι διαδικτυακές συνεδρίες θα λάβουν χώρα πριν από τις δια ζώσης, όπως στο παρόν 

Εγχειρίδιο, για να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευόμενοι καλύπτουν το θεωρητικό και το 

βασικό περιεχόμενο πριν συναντηθούν δια ζώσης και πριν συμμετάσχουν σε βιωματικές 

ασκήσεις 

► Οι διαδικτυακές συνεδρίες θα λάβουν χώρα ανάμεσα στις δια ζώσης συναντήσεις, 

προκειμένου να γίνει μια εισαγωγή στο περιεχόμενο των δια ζώσης συνεδριών 

► Οι διαδικτυακές συνεδρίες θα λάβουν χώρα μετά την δια ζώσης εκπαίδευση, με στόχο την 

εμβάθυνση στα περιεχόμενα που οι εκπαιδευτές έχουν διδάξει δια ζώσης. Ειδικότερα σε 

αυτήν την περίπτωση, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να παρακολουθούν εντατικά την πορεία 

των εκπαιδευόμενων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση 

μελετούν το υλικό που τους προσφέρεται διαδικτυακά και καλύπτουν όλο το περιεχόμενο 

που διδάσκεται κατά την κατάρτιση, ακόμη και μετά το τέλος των δια ζώσης συνεδριών 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ I: Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (6 ΩΡΕΣ) 

 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ (3 ΩΡΕΣ) 

 

► Προεκπαιδευτική Έρευνα (20 λεπτά) 

► Μήνυμα καλωσορίσματος (5 λεπτά) – βίντεο 

► Εισαγωγή στην αποκαταστατική δικαιοσύνη - βίντεο: Τρέιλερ και εισαγωγικά 

βίντεο (5 λεπτά) 

► Εισαγωγή και ορισμοί της αποκαταστατικής δικαιοσύνης (10 λεπτά) 

► Εισαγωγή στην αποκαταστατική δικαιοσύνη: Βίντεο περιπτωσιολογικής 

μελέτης: Καβγάς σε μπαρ  (40 λεπτά) 

► Θεωρητικές προσεγγίσεις στην ποινική δικαιοσύνη και τιμωρία (40 λεπτά) 

► Θεωρητικά πλαίσια και προέλευση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης (40 

λεπτά) 

► Αξίες και πρότυπα αποκαταστατικής δικαιοσύνης – (20 λεπτά)   

 

 

 
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (3 ΩΡΕΣ): 

 

► Καλωσόρισμα, στήσιμο σκηνικού, εισαγωγές, κύκλος (45 λεπτά) 

► Θεωρητικές προσεγγίσεις και πλαίσια της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, αξίες και 

πρότυπα της αποκαταστατικής δικαιοσύνης – βάσει υποθέσεων (2 ώρες 15 λεπτά) 

► Άσκηση προθέρμανσης για την εισαγωγή στην αποκαταστατική δικαιοσύνη (35 λεπτά) 

► Διάλειμμα 10 λεπτών  

► Θεωρίες, αξίες και πρότυπα της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, με επισκόπηση του 

διαδικτυακού μέρους (30 λεπτά) 

► Θεωρίες, αξίες και πρότυπα της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, με παρουσίαση υπόθεσης 

και ομαδική συζήτηση (45 λεπτά) 

► Κύκλος λήξης (15 λεπτά) 



 

 
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

  

24 

       

 

ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (7 ΩΡΕΣ) 

 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ (1 ΩΡΑ 30 ΛΕΠΤΑ): 

 

► Προγράμματα και πρακτικές της αποκαταστατικής δικαιοσύνης (50 λεπτά)  

► Επίπτωση και αποτελεσματικότητα της αποκαταστατικής δικαιοσύνης (40 λεπτά)  

 

 
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (5 ΩΡΕΣ 30 ΛΕΠΤΑ): 

 

► Καλωσόρισμα και εισαγωγικός κύκλος (20 λεπτά) 

► Προγράμματα και επίπτωση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης (1 ώρα 5 λεπτά) 

▪ Γραπτή άσκηση: (5 λεπτά) – και περιπτωσιολογική μελέτη στην Ενδοοικογενειακή 

σεξουαλική βία (25 λεπτά)  

▪ Κύκλος: (15 λεπτά)  

▪ Ομαδική συζήτηση: (20 λεπτά)  

► Προκλήσεις και σημεία τομής μεταξύ αποκαταστατικής δικαιοσύνης και ποινικής 

δικαιοσύνης, και ο ρόλος του δικαστικού (4 ώρες και 5 λεπτά) 

▪ Μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη του Πρωτοδίκη Mackie: (15 λεπτά) 

▪ Συζήτηση ολομέλειας Μέρος 1: (15 λεπτά)  

▪ ‘Άσκηση χαρτογράφησης’: παρουσίαση των σημείων όπου διασταυρώνονται η 

αποκαταστατική και η ποινική δικαιοσύνη: (40 λεπτά) 

▪ Διάλειμμα: (15 λεπτά)  

▪ Συζήτηση ολομέλειας Μέρος 2: (20 λεπτά)   

▪ Άσκηση σε μικρές ομάδες: (90 λεπτά)  

▪ Διάλειμμα: (15 λεπτά) 

▪ Συζήτηση ολομέλειας: (35 λεπτά) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (6 ΩΡΕΣ) 

 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ (40 λεπτά): 

 

► Διαδικτυακά Εμπλεκόμενοι στην αποκαταστατική δικαιοσύνη: (40 λεπτά) 

 
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (5 ΩΡΕΣ 20 ΛΕΠΤΑ): 

 

► Καλωσόρισμα και εισαγωγικός κύκλος: (20 λεπτά)  

► Βιντεοσκοπημένη περιπτωσιολογική μελέτη (20 λεπτά) 

► Ομαδική συζήτηση: (25 λεπτά) 

► Διάλειμμα: (10 λεπτά) 

► Βιντεοσκοπημένη περιπτωσιολογική μελέτη: (10 λεπτά) – Υπόθεση φόνου  

► Ομαδική δραστηριότητα: (45 λεπτά) – «μωσαϊκό συναισθημάτων» 

► Διάλειμμα: (10 λεπτά) 

► Ομαδική δραστηριότητα: (160 λεπτά) – Παιχνίδι ρόλου, συμπεριλαμβανομένου 

διαλείμματος 10 λεπτών 

► Κύκλος λήξης: (10 λεπτά) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (5 ΩΡΕΣ 30 

ΛΕΠΤΑ) 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ (2 ΩΡΕΣ 30 ΛΕΠΤΑ): 

 

► Υπερεθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο διεθνούς νομικού πλαισίου και πλαισίου πολιτικής 

για την αποκαταστατική δικαιοσύνη: (15 λεπτά) 

► Διεθνή και συγκριτικά νομικά πλαίσια της αποκαταστατικής δικαιοσύνης: (30 λεπτά) 

► Βιντεοσκοπημένη συνέντευξη με Βέλγο εισαγγελέα: (10 λεπτά) 

► Νομικά πλαίσια αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε διεθνές και τοπικό επίπεδο: 

κατευθυνόμενη ανάγνωση: (1 ώρα, 20 λεπτά)  

► Βιντεοσκοπημένη συνέντευξη με τον Tim Chapman, Πρόεδρο EFRJ: (15 λεπτά) 

 
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (3 ΩΡΕΣ): 

 

► Διεθνές και συγκριτικό νομικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής (1 ώρα 10 λεπτά)  

o Εισαγωγή: (5 λεπτά)  

o Κουίζ: (10 λεπτά) 

o Ομαδική άσκηση: (45 λεπτά) άσκηση σε μικρές ομάδες  

o Διάλειμμα: (10 λεπτά) 

► Αξίες νομικού πλαισίου και πλαισίου πολιτικής και πρότυπα αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης (1 ώρα)  

o Άσκηση σε μικρές ομάδες: (1 ώρα)  

► Ο ρόλος των δικαστικών στο νομικό πλαίσιο και το πλαίσιο πολιτικής (50 λεπτά) 

o Ζωντανή παρουσίαση: (50 λεπτά) – Ντόπιος ομιλητής και συνεδρία 

ερωταπαντήσεων 
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ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  

(5 ΩΡΕΣ 30 ΛΕΠΤΑ) 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ (45 λεπτά): 

 

► Βιντεοσκοπημένη συνέντευξη με Βέλγο δικαστή (9 λεπτά) 

► Αυτό-καθοδηγούμενη ανάγνωση εθνικού φυλλαδίου για την κατάσταση των υπηρεσιών 

και τις πρακτικές αποκαταστατικής δικαιοσύνης στη χώρα: (33 λεπτά) 

► Βίντεο λήξης (3 λεπτά) 

 
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (3 ΩΡΕΣ): 

 

► Αποκαταστατική δικαιοσύνη σε επίπεδο υποθέσεων (2 ώρες) 

▪ Καλωσόρισμα και εισαγωγικός κύκλος: (20 λεπτά)  

▪ Ομαδική άσκηση: (45 λεπτά) – Άσκηση σε μικρές ομάδες – Επικοινωνιακές 

δεξιότητες 

▪ 10 λεπτά: Διάλειμμα 

▪ Ομαδική άσκηση: (45 λεπτά) – Άσκηση σε μικρές ομάδες – Άσκηση βασισμένη σε 

υποθέσεις 

► Αποκαταστατική δικαιοσύνη σε επίπεδο οργανισμού (1 ώρα) 

▪ Ομαδική άσκηση: (30 λεπτά) – Άσκηση σε μικρές ομάδες – προχωρώντας με την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη 

▪ Κύκλος λήξης (30 λεπτά) 

 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΛΗΞΗΣ (1 ΩΡΑ 35 ΛΕΠΤΑ) 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ (1 ΩΡΑ 35 ΛΕΠΤΑ) 

 

► Τελική εργασία (1 ώρα 10 λεπτά) 

► Ερωτηματολόγιο λήξης (25 λεπτά) 
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Οι εταίροι του έργου έχουν δημιουργήσει μία σειρά εκπαιδευτικών υλικών στο πλαίσιο του έργου 

RE-JUSTICE. Τα εργαλεία επικεντρώνονται στην υποστήριξη δικαστών και εισαγγελέων ώστε να 

καταστούν ικανοί στο έργο τους γύρω από την αποκαταστατική δικαιοσύνη, όπως ορίζεται από 

το Προφίλ Ικανοτήτων, και στην κάλυψη των αναγκών που προσδιορίζονται στη διαδικασία 

ανάλυσης. Τα εργαλεία περιλαμβάνουν:1 

► Προεκπαιδευτικό Ερωτηματολόγιο 

► Μετεκαπιδευτικό ερωτηματολόγιο και ερωτηματολόγιο ικανοποίησης  

► Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις εμπειρογνωμόνων της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

► Υλικό για αυτό-καθοδηγούμενη ανάγνωση (για διαδικτυακές συνεδρίες)  

► Έντυπο υλικό για εκπαιδευόμενους: 

1. Εισαγωγή και ορισμοί της αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Ενότητα I) 

2. Παρουσιάσεις Power Point σχετικά με τις θεωρίες του εγκλήματος και της τιμωρίας, 

με βιντεοσκοπημένη διάλεξη (Ενότητα I) 

3. Θεωρητικά πλαίσια σχετικά με την αποκαταστατική δικαιοσύνη (Ενότητα I) 

4. Αξίες και πρότυπα της αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Ενότητα I) 

5. Προγράμματα αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Ενότητα II) 

6. Πρακτικές αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Ενότητα II) 

7. Παρουσίαση PowerPoint σχετικά με τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα, με 

βιντεοσκοπημένη διάλεξη (Ενότητα II) 

8. Παράγοντες που καθορίζουν τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Ενότητα II) 

9. Παρουσίαση Power point σχετικά με τους εμπλεκόμενους στην αποκαταστατική 

δικαιοσύνη, με βινετοσκοπημένη διάλεξη (Ενότητα III) 

10.  Συνοπτική παρουσίαση του υπερεθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου του διεθνούς 

νομικού πλαισίου και πλαισίου πολιτικής στην αποκαταστατική δικαιοσύνη 

(Ενότητα IV) 

11. Αποκαταστατική δικαιοσύνη και συστημική εφαρμογή: Επιτυχής Ανάπτυξη της 

Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο (Ενότητα V) 

► Έντυπο υλικό που έχει καταρτιστεί σε εθνικό επίπεδο από τους εκπαιδευτές με την 

υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης. Το έντυπο υλικό της 

κάθε χώρας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

• Status quo στην χώρα2 

 

1 Για περισσότερες πηγές (βίντεο, έρευνες, εκθέσεις, επαφές, κλπ.) ή εάν χρειάζεστε υποστήριξη για την 
διοργάνωση της κατάρτισης, συμβουλευτείτε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης (EFRJ) 
Ιστοσελίδα: www.euforumrj.org.  
2 Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο που αφορά το status quo της χώρας παρέχονται υπό 
την Ενότητα IV. 
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• Εθνικές πηγές σχετικά με το: πώς να αναπτύξετε την αποκαταστατική δικαιοσύνη 

στην χώρα σας, πως να λειτουργήσετε αποκαταστατικά ως δικαστής/εισαγγελέας, 

ακόμη και αν δεν εφαρμόζετε αποκαταστατική δικαιοσύνη 

► Εκπαιδευτικά βίντεο: 

• Εκπαιδευτικό βίντεο: Εμπειρίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης (διάλογος στα 

αγγλικά και ολλανδικά, με αγγλικούς, ελληνικούς, ιταλικούς και ισπανικούς 

υπότιτλους) – παραγωγή KU Leuven, Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αποκαταστατικής 

Δικαιοσύνης και Moderator 

o Συνεντεύξεις με δράστες και θύματα που έχουν εμπλακεί σε διαδικασία 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης  

o Στρογγυλές τράπεζες με διαμεσολαβητές, για την διερεύνηση υποθέσεων 

o Συνέντευξη με Βέλγο δικαστή σχετικά με την εμπειρία του στην χρήση 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης  

o Συνέντευξη με Βέλγο εισαγγελέα σχετικά με την εμπειρία του στην χρήση 

αποκαταστατική δικαιοσύνης 

o Συνέντευξη με Σκωτσέζο πρώην δικαστή (Πρωτοδίκη) σχετικά με την εμπειρία 

του στην χρήση αποκαταστατική δικαιοσύνης 

o Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αποκαταστατικής 

Δικαιοσύνης 

• Εκπαιδευτικό βίντεο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ): 

υποθετική υπόθεση με προσομοίωση διαμεσολάβησης (διάλογος στα ελληνικά, με 

υπότιτλους στα ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά και ισπανικά) 

• Εκπαιδευτικό βίντεο του Καθολικού Πανεπιστήμιου του Μιλάνο (UCSC): απόψεις 

δραστών, θυμάτων, διαμεσολαβητών και άλλων μερών που έχουν βιώσει 

διαδικασίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης (διάλογος στα ιταλικά, με υπότιτλους 

στα ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά και ισπανικά) 

• Εκπαιδευτικό βίντεο του Πανεπιστημίου Carlos III στην Μαδρίτη/ Ισπανικής Σχολής 

Δικαστών (CGPJ): συνεντεύξεις με δράστη και θύμα σοβαρού εγκλήματος, που 

εντάχθηκαν σε διαδικασία αποκαταστατικής δικαιοσύνης , συζητήσεις και 

συνεντεύξεις διαμεσολαβητών, δικαστών και καθηγητών (διάλογος στα ισπανικά με 

υπότιτλους στα ισπανικά, ιταλικά, αγγλικά και ελληνικά) 

► Γραπτές περιπτωσιολογικές μελέτες για την αποκαταστατική δικαιοσύνη   

► Κουίζ, εργασίες και ασκήσεις, όπως παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο 

► Βιβλιογραφία – λίστα υλικού προς ανάγνωση και άλλων πηγών. Οι πηγές προς μελέτη και 

οι συνιστώμενες πηγές για συγκεκριμένα θέματα επισημαίνονται στο τέλος κάθε Ενότητας 
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

ΜΙΚΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η μικτή προσέγγιση μάθησης απαιτεί από τους εκπαιδευτές να λαμβάνουν υπόψη 

συγκεκριμένους παράγοντες κατά την προετοιμασία της εκπαίδευσης. 

Οι διαδικτυακές συνεδρίες είναι αυτό-κατευθυνόμενες και αυτό-ρυθμιζόμενες, επιτρέποντας 

στους καταρτιζόμενους να αποφασίσουν πότε θα ασχοληθούν με το προσφερόμενο υλικό. 

Έτσι, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι: 

► Το εκπαιδευτικό υλικό (συμπεριλαμβανομένου υλικού ήχου, βίντεο και ανάγνωσης) 

προετοιμάζεται εκ των προτέρων και διατίθεται στους εκπαιδευόμενους αρκετά πριν από 

τις δια ζώσης εκπαιδευτικές συνεδρίες, ώστε να δοθεί σε δικαστές και εισαγγελείς επαρκής 

χρόνος προετοιμασίας. Στην ιδανική περίπτωση, αυτό θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 

τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα. Σε όλες τις περιπτώσεις, η ανάγκη για αυτό-

καθοδηγούμενη μελέτη πριν από τις δια ζώσης συνεδρίες και η αναμενόμενη 

χρονική δέσμευση που αυτή συνεπάγεται, θα πρέπει να κοινοποιούνται και να 

συμφωνούνται από κοινού με τους εκπαιδευόμενους κατά την εγγραφή. 

► Συνιστάται στους εκπαιδευόμενους να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό με τη σειρά που 

αναφέρεται στο παρόν εκπαιδευτικό εγχειρίδιο. Αυτό εγγυάται την ακεραιότητα του 

εκπαιδευτικού προγράμματος, διασφαλίζοντας ότι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

μετακινηθούν ομαλά από τη θεωρητική γνώση της προέλευσης της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης στα χαρακτηριστικά και τη σύνδεσή της με την καθημερινή τους εργασία. 

► Παρέχεται στους εκπαιδευόμενους υλικό αυτό-κατευθυνόμενης ανάγνωσης που, πέραν 

του διεθνούς πλαισίου, απεικονίζει και το τοπικό πλαίσιο,. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Το έντυπο υλικό για τους εκπαιδευόμενους που έχει καταρτιστεί στο πλαίσιο του έργου RE-

JUSTICE, διατίθεται μαζί με το παρόν Εγχειρίδιο, στα Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Ελληνικά. 

Το υλικό βίντεο δεν είναι εξολοκλήρου διαθέσιμο στο κοινό, δεδομένων των εξαιρετικά 

ευαίσθητων θεμάτων προστασίας και εμπιστευτικότητας που θα εγείρονταν από τη διάδοσή του. 

Μπορεί ωστόσο να κοινοποιηθεί, με τις κατάλληλες διασφαλίσεις, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και 

φορείς που ενδιαφέρονται να οργανώσουν και να παράσχουν εκπαίδευση για την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη σε δικαστές και εισαγγελείς. Για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό, 

οι εκπαιδευτές ή/και τα ιδρύματά τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους αντίστοιχους 

κατόχους των βίντεο – που καθορίζονται παραπάνω στη λίστα. 
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Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού (συμπεριλαμβανομένων των φυλλαδίων και των βίντεο) σε 

συγκεκριμένες Ενότητες και συνεδρίες περιγράφεται λεπτομερώς στο παρόν Εγχειρίδιο: πίσω από 

την επιλογή της χρήσης συγκεκριμένων εργαλείων εκπαίδευσης σε κάθε σημείο και στιγμή της 

εκπαίδευσης, υπάρχει μια σταθερή λογική. 

Η ποικιλομορφία των τοπικών πλαισίων στα οποία χρησιμοποιήθηκε αυτή η εκπαίδευση στην 

πιλοτική φάση και θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον, σημαίνει ότι η δομή της εκπαίδευσης, το 

πρόγραμμα και το υλικό, που παρουσιάζονται στο παρόν Εγχειρίδιο, είναι προσαρμοσμένα στο 

εκάστοτε εθνικό περιβάλλον. 

Είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτές να αξιολογήσουν και να επιλέξουν την καταλληλότερη λύση και 

το καταλληλότερο εργαλείο για το συγκεκριμένο κοινό και το περιβάλλον τους. Αυτή η επιλογή 

θα πρέπει να βασίζεται σε ενδελεχή αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης των εκπαιδευόμενων-

στόχων και σε πτυχές σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. Οι επιλογές θα πρέπει επίσης να λάβουν 

υπόψη τα εκπαιδευτικά εργαλεία και υλικά που είναι ήδη διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο, 

παρέχοντας πάντα θεμελιώδεις διεθνείς προοπτικές. 

Για αυτούς τους λόγους, εκτός από το υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του RE-JUSTICE, οι 

εκπαιδευτές ενθαρρύνονται να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν εργαλεία που 

αντικατοπτρίζουν την τοπική πραγματικότητα, όπως: 

► Μαρτυρίες άλλων δικαστών που έχουν εμπλακεί σε διαδικασίες αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

► Μαρτυρίες δραστών και θυμάτων που έχουν εμπλακεί σε διαδικασίες αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

► Μαρτυρίες διαμεσολαβητών 

► Τοπικές πηγές για την παρουσίαση της εθνικής πραγματικότητας σχετικά με την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη 

► Παρεμβάσεις, δια ζώσης ή διαδικτυακά, από δικαστές και εμπειρογνώμονες από άλλες 

χώρες 

► Παρεμβάσεις, δια ζώσης ή διαδικτυακά, από τοπικούς βασικούς εμπλεκόμενους φορείς με 

εμπειρία ή εξειδίκευση στην αποκαταστατική δικαιοσύνη (οργανώσεις υποστήριξης 

θυμάτων, κέντρα διαμεσολάβησης, αξιωματούχοι επιτήρησης, κοινωνικοί λειτουργοί, 

κ.λπ.…) 
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Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

Μετά από τη λεπτομερή εισαγωγή σχετικά με τη γενική δομή του εκπαιδευτικού Εγχειριδίου και 

του εκπαιδευτικού προγράμματος, το παρόν μέρος σηματοδοτεί την αρχή του βασικού 

περιεχομένου του Εγχειριδίου. Ξεκινά με άμεσες οδηγίες προς τους εκπαιδευτές: αυτές οι 

κατευθυντήριες γραμμές για την αποκαταστατική δικαιοσύνη έχουν σκοπό να υποστηρίξουν την 

αναπαραγωγή αξιών, αρχών και διαδικασιών αποκαταστατικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευσή 

τους μέσω της συμπεριφοράς τους, των δεξιοτήτων και των εκπαιδευτικών εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις δια ζώσης συνεδρίες. 

Θα εφαρμοστούν κύκλοι, καθώς και παιχνίδι ρόλων και άλλες βιωματικές μέθοδοι και 

εκπαιδευτικά εργαλεία, με στόχο την οικοδόμηση ενσυναίσθησης έναντι όλων των εμπλεκομένων 

στην αποκαταστατική δικαιοσύνη και ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, η 

«αποκαταστατική εκπαίδευση» αποτελεί μέρος αυτής της γενικής προσέγγισης. 

Στόχος της παιδαγωγικής της αποκαταστατικής δικαιοσύνης είναι: 

► Να οικοδομήσει μία κοινότητα μεταξύ των συμμετεχνόντων 

► Να εμπνεύσει την προσωπική και κοινωνική μεταμόρφωση 

► Να δώσει φωνή στις μοναδικές εμπειρίες των συμμετεχόντων 

► Να προσφέρει ευκαιρίες για επίλυση προβλημάτων της πραγματικής ζωής 

► Να δημιουργήσει ένα δημιουργικό περιβάλλον μάθησης μέσω της συνεργασίας 

εκαπιδευομένων και εκπαιδευτών 

► Να αντιμετωπίσει τους εκπαιδευόμενους ως  επαγγελματίες, θεωρητικούς και 

διδασκάλους και 

► Να προτρέψει τους εκπαιδευτές να αντιμετωπίσουν τον εαυτό τους ως μαθητευόμενο και 

να μοιραστού κατά την μαθησιακή διαδικασία. 

(Barb Toews, 2013)    

 

Πώς δημιουργούμε ένα περιβάλλον και ένα στυλ διδασκαλίας που να αντανακλά την διαδικασία 

και τις αξίες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης; 

Οι παρούσες οδηγίες έχουν ως στόχο να κεντρίσουν τον δικό σας προβληματισμό και να 

συνδράμουν στην προετοιμασία σας. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τις ιδέες και τις 

ασκήσεις που δίδονται στο παρόν εκπαιδευτικό εγχειρίδιο προκειμένου να εμπλουτίσετε τις 

δεξιότητες, την εμπειρία και τις γνώσεις σας.  

Στόχος είναι να σας καθοδηγήσουν ως προς τον τρόπο παράδοσης της κατάρτισης, και τη 

δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου που προάγει την έκφραση και τη θετική δυναμική της ομάδας, 
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στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά σε μια τέτοιου είδους εκπαίδευση (αναφορικά με τη χρήση 

ορισμένων βιωματικών εργαλείων που αναφέρθηκαν παραπάνω) . Αν και γνωρίζουμε πολύ καλά 

ότι οι εκπαιδευτές  που πρόκειται να πραγματοποιήσουν αυτή την πιλοτική εκπαίδευση έχουν 

μακρά εμπειρία και εξειδικευμένες δεξιότητες, θέλουμε να έχετε κατά νου ότι το παρόν 

εκπαιδευτικό εγχειρίδιο θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και επομένως σε 

διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας και τεχνογνωσίας σχετικά με την αποκατάσταση δικαιοσύνη. 

Μια «αποκαταστατική προσέγγιση» στην εκπαίδευση ενσωματώνει τις αρχές της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης, που στην πράξη σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι όλες οι ασκήσεις 

είναι εθελοντικές, ότι οι άνθρωποι έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές και ότι έχουν τη 

δυνατότητα να βιώσουν στη δική τους μαθησιακή εμπειρία. Η εκπαίδευση δεν προορίζεται να 

αποτελέσει απλώς μια διδασκαλία ex cathedra, αλλά είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ 

των εκπαιδευτών της ομάδας που ανέπτυξε το πρόγραμμα και των εκπαιδευόμενων. 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ  

Ως εκπαιδευτής, ποιες αξίες της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης είναι πιο σημαντικές για 

εσάς στον τρόπο με τον οποίο παραδίδετε τις εκπαιδεύσεις σας; 

 

Πώς αντικατοπτρίζονται στον τρόπο που εσείς ή ο οργανισμός σας προσεγγίζετε την 

εκπαίδευση, το μαθησιακό περιβάλλον και τις αλληλεπιδράσεις σας με τους 

εκπαιδευόμενους; 

 

Ποια βήματα μπορείτε να κάνετε (προσωπικά και ως οργανισμός) για να ενισχύσετε τον 

τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν τις αξίες τις αποκαταστικής δικαιοσύνης 

στις αλληλεπιδράσεις τους μαζί σας; 

 

Μπορείτε να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ 

"Η αδικία, οπουδήποτε και αν συμβαίνει, απειλεί την δικαιοσύνη 

παντού. Είμαστε παγιδευμένοι σε ένα αναπόδραστο δίκτυο 

αμοιβαιότητας, ενδεδυμένοι με το ίδιο ένδυμα του πεπρωμένου. 

Ό,τι επηρεάζει κάποιον άμεσα, επηρεάζει όλους έμμεσα” 

MARTIN LUTHER KING JNR. 
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Υπάρχουν πολλές διαφορετικές πιθανές 

ετυμολογίες για τη λέξη «δικαιοσύνη» που 

κυμαίνονται από το δίκαιον, την εντολή, την 

ισότητα, το ό,τι χρειάζεται, τους περιορισμούς 

στο τι μπορούμε να κάνουμε και ακόμη και τη 

«ζωτική δύναμη, ζωή, αιωνιότητα» (Boatright 

2018). Η δικαιοσύνη μπορεί επίσης να 

αναφέρεται στη λογοδοσία. Η σύναψη 

συμφωνιών που αντιμετωπίζουν την απώλεια, 

τη ζημία και την παραβίαση ή τη βλάβη που 

προκαλείται από εγκληματική συμπεριφορά 

και η λήψη μέτρων για την επανένταξη του δράστη της βλάβης μπορεί επίσης να θεωρηθούν ως 

δικαιοσύνη. 

Στα αγγλικά ο όρος «δικαιοσύνη» υποδηλώνει το δίκαιο, ιδιαίτερα στη χρήση της εξουσίας. Αυτό 

αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η δικαιοσύνη σε σχέση με την 

αποκαταστατική «δικαιοσύνη». Εδώ η σημαντική αρχή είναι ότι οι ανάγκες του καθενός έχουν 

σημασία και ότι η φωνή του καθενός έχει αξία. 

 

ΙΔΕΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ 

Πώς έχει στηθεί η αίθουσα για να δημιουργήστε το εκπαιδευτικό περιβάλλον σας;  

Σκεφτείτε το εκπαιδευτικό περιβάλλον που δημιουργείτε. Για παράδειγμα, για τις δια ζώσης 

εκπαιδευτικές συνεδρίες, το να κάθονται όλοι σε κύκλο και να μπορούν να δουν ο ένας τον άλλον 

εύκολα,  μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας συμμετοχικής αίσθησης και να διευκολύνει 

τους συμμετέχοντες να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο για άτομα 

με προβλήματα ακοής που διαβάζουν τα χείλη. 

Ο εκπαιδευτής βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τους εκπαιδευόμενους ή στέκεται σε 

υπερυψωμένη εξέδρα; 

Το να στέκεται ή να κάθεται ο εκπαιδευτής στο ίδιο επίπεδο με τους συμμετέχοντες (αντί να 

στέκεται σε υψηλότερη εξέδρα), μπορεί να βοηθήσει στο να μεταδοθεί η αξία της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης που έγκειται στην ίση σημαντικότητα όλων των συμμετεχόντων. 

Πώς αλλιώς μπορείτε να διευκολύνετε μια τέτοια δυναμική κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, 

όπου είναι παρόντες επαγγελματίες με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας; 
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Χρησιμοποιείτε μικρόφωνο; 

Σε έναν μεγάλο χώρο όπου ο εκπαιδευτής χρειάζεται να χρησιμοποιήσει μικρόφωνο για να ακουστεί, 

συνιστάται να υπάρχουν διαθέσιμα μικρόφωνα και για τους συμμετέχοντες, ώστε να μπορούν επίσης 

να συμμετέχουν στη συζήτηση και έτσι οι φωνές τους να μπορούν να ακουστούν σε ολόκληρη την 

ομάδα. 

Θεωρείτε ότι η χρήση ενός «αντικειμένου του ομιλητή» μπορεί να είναι χρήσιμη σε 

ορισμένες ασκήσεις ή χώρους συζήτησης; 

Σκεφτείτε τη χρήση ενός «αντικειμένου του ομιλητή» κατά τη διάρκεια ορισμένων ασκήσεων. 

Αυτή η προσέγγιση είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να ενισχυθεί η ιδέα ότι όλοι έχουν το δικαίωμα 

να συμμετέχουν σε μια συζήτηση και ότι όλες οι φωνές και οι απόψεις εκτιμώνται. Τα αντικείμενα 

του ομιλητή εμφανίζονται συχνά στις διαδικασίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης που 

χρησιμοποιούνται από τους λαούς των Πρώτων Εθνών και άλλες κοινότητες και η χρήση τους 

μπορεί να χρησιμεύσει ως μια σημαντική υπενθύμιση του ευρέος πεδίου των αποκαταστατικών 

διαδικασιών. 

Τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε για να συμπεριλάβετε αυτή την αξία στην εκπαίδευσή 

σας;  

Εξετάστε το ενδεχόμενο να λάβετε μέτρα για να διασφαλίσετε ότι έχτε κατανοήσει τι σημαίνει 

«δικαιοσύνη» ή «δίκαιη μεταχείριση» για τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Αυτό 

μπορεί να σχετίζεται με το πόσο καλά ενημερωμένοι είναι για το τι αναμένεται από αυτούς ή με 

την εκπλήρωση των συμφωνιών. Μπορεί στην πράξη να σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμόσετε μια 

διαδικασία κύκλου για να ρωτήσετε κάθε συμμετέχοντα στην εκπαίδευση τι θα ενίσχυε τη μάθησή 

του και στη συνέχεια, να διαμορφώσετε αυτές τις ιδέες σε βασικούς κανόνες ή ομαδικές 

δεσμεύσεις. 

 

ΣΕΒΑΣΜΌΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΏΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΡΈΠΕΙΑ 

«Η αξιοπρέπεια είναι τόσο σημαντική για την ανθρώπινη ζωή όσο 

είναι το νερό, η τροφή και το οξυγόνο»  

LAURA HILLENBRAND  

Στην περίπλοκη κοινωνία μας, στην πραγματικότητα των συστημικών προκλήσεων που 

αντιμετωπίζουμε και των διαφορών μεταξύ μας, μπορεί να είναι εύκολο να αγνοήσουμε την 

αξιοπρέπεια που είναι εγγενής σε κάθε άτομο. Αυτό μερικές φορές εκδηλώνεται με τρόπους που 
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γνωρίζουμε. Μερικές φορές, όμως, εκδηλώνεται ασυνείδητα, με τρόπους που δεν γνωρίζουμε. 

Μπορεί να εκπλαγούμε ή ακόμη και να σοκαριστούμε όταν συνειδητοποιήσουμε επιτέλους πόσο 

επηρεάζουμε τους άλλους μέσω αυτών που λέμε ή κάνουμε ή μέσω αυτών που δεν λέμε ή δεν 

κάνουμε. 

 

ΙΔΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ 

 Πώς μπορεί η κατάρτισή μας να γίνει ένας χώρος με σεβασμό και ελευθερία έκφρασης για όλους 

τους συμμετέχοντες; 

Ένα πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν να 

ανταλλάσσονται ιδέες, ερωτήσεις, προκλήσεις και ανησυχίες μέσα σε ένα κλίμα σεβασμού, ώστε 

όλοι οι συμμετέχοντες να αισθάνονται ότι μπορούν να πουν τις αλήθειες τους με ασφάλεια. 

Σκεφτείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε έναν χώρο με σεβασμό και ελευθερία έκφρασης για 

όλους τους συμμετέχοντες. Μπορείτε, για παράδειγμα, να επιλέξετε να δουλέψετε με βασικούς 

κανόνες ή ένα αντικείμενο του ομιλητή. Μπορείτε να εξετάσετε διαφορετικούς τρόπους για να 

ενσιχύσετε τη συνοχή της ομάδας, όπως ασκήσεις για εξοικείωση που ενισχύουν την αίσθηση ότι 

η ομάδα είναι ένας υποστηρικτικός χώρος 

Πώς αντιμετωπίζονται οι συνειδητές ή ασυνείδητες προκαταλήψεις; 

Σκεφτείτε πώς μπορεί να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί μία συνειδητή ή ασυνείδητη 

προκατάληψη (για παράδειγμα, γύρω από την ομοφοβία, θέματα φύλου, ρατσισμό, σεξισμό ή 

άλλες μορφές προκατάληψης ή διακρίσεων) εντός του χώρου της εκπαίδευσης. Ίσως θα ήταν 

χρήσιμο να αποφασίσετε μέσα στην ομάδα στην αρχή της εκπαίδευσης πώς μπορούν να 

αντιμετωπιστούν τέτοια θέματα με τρόπο που να διατηρεί την αίσθηση ενός εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος με σεβασμό και ελευθερία έκφρασης. 

Ισχύει η αρχή του εθελοντισμού; 

Ο εθελοντισμός είναι βασικό στοιχείο της αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Εξετάστε το ενδεχόμενο 

να λάβετε μέτρα για να διασφαλίσετε ότι οι συμμετέχοντες κατανοούν ότι μπορούν να απέχουν 

από τη συμμετοχή σε ασκήσεις χωρίς να μειονεκτούν. Σε ποιο βαθμό οι συμμετέχοντες 

συμμετέχουν εθελοντικά στην ίδια την εκπαίδευση; 
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ 

“Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσα  λίγα. Μαζί μπορούμε να κάνουμε 

τόσα πολλά” 

HELEN KELLER 

 

Ένα σημαντικό συστατικό της αποκαταστατικής εκπαίδευσης είναι η δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος που: 

►  προάγει την αλληλεγγύη και όχι τον ανταγωνισμό 

► προωθεί τη μάθηση και την ανάπτυξη και όχι την τελειότητα 

► καλωσορίζει τα «λάθη» ως σημαντικό μέρος της μάθησης 

Ένα τέτοιο περιβάλλον ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη μάθηση και υποστηρίζει την 

ανάπτυξη 

 

ΙΔΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ 

Καλύπτει η εκπαίδευση ειδικές ανάγκες; 

Σκεφτείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον μάθησης χωρίς αποκλεισμούς 

εντοπίζοντας και στη συνέχεια, υποστηρίζοντας τις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες και τα στυλ 

μάθησης των εκπαιδευομένων στην ομάδα σας. Οι σωματικές αναπηρίες (π.χ. κινητικότητα, 

ανάγκες όρασης ή ακοής) και οι ειδικές μαθησιακές ανάγκες (π.χ. δυσλεξία), καθώς και η 

νευροποικιλομορφία των συμμετεχόντων και τα προτιμώμενα στυλ μάθησης (π.χ. οπτική μάθηση 

ή ακουστική μάθηση) εντός της ομάδας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Πόσο προσβάσιμη 
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είναι η εκπαίδευση; Μπορείτε να εξασφαλίσετε διερμηνείς νοηματικής ή άλλης γλώσσας; 

Μπορείτε να παρέχετε υποστήριξη για πρόσβαση σε διαδικτυακό υλικό; 

Πώς μπορεί να σφυρηλατηθεί η αλληλεγγύη πέρα από την τυπική διδασκαλία; 

Μπορεί να θέλετε να ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να περνούν χρόνο μαζί στις ώρες του 

διαλείμματος ή να τρώνε μαζί. Μπορείτε να ενθαρρύνετε τη δημιουργία ομάδων για ανταλλαγή 

εμπειριών και πληροφοριών, να δημιουργήσετε ευκαιρίες για από κοινού μάθηση ή να 

ενθαρρύνετε την επαγγελματική συνεργασία πέραν των ωρών του μαθήματος. 

 

 

ΑΛΉΘΕΙΑ 

“Ο καθένας κατέχει ένα κομμάτι της αλήθειας ” 

GANDHI 

Ως εκπαιδευτές συχνά τείνουμε να προσπαθούμε να γεμίσουμε όλο τον χώρο με τη γνώση που 

θέλουμε να μεταδώσουμε. Εξάλλου, οι άνθρωποι έχουν έρθει για να μάθουν και να αποκτήσουν 

νέες δεξιότητες. 

Αντί να προβάλουμε τους εαυτούς μας ως «ειδικούς», πώς μπορούμε να καλωσορίσουμε και να 

ενθαρρύνουμε τη γνώση και την εμπειρία των συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα μοιραζόμαστε τις 

δικές μας δεξιότητες; 

ΙΔΕΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ 

 

ίναι καλοδεχούμενες οι ερωτήσεις και τα αιτήματα για διευκρίνιση; 

Σκεφτείτε πώς να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον στο οποίο όλοι αισθάνονται άνετα να κάνουν 

ερωτήσεις και να ζητούν διευκρινίσεις. Εξετάστε το ενδεχόμενο να παρέχετε ευκαιρίες για ερωτήσεις 

κατά τη διάρκεια ομαδικών συνεδριών αλλά και σε μεμονωμένες συναντήσεις (ρυθμίσεις 1-2-1). 

Εξετάστε το ενδεχόμενο να παρέχετε ευκαιρίες για να λάβετε ερωτήσεις είτε προφορικά είτε γραπτά. 
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Υπάρχει χώρος για διαφωνούντες; 

Λάβετε μέτρα ώστε να διασφαλίσετε ότι οι αντίθετες απόψεις είναι ευπρόσδεκτες και σεβαστές. 

Μπορείτε να θέτετε τακτικά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ερωτήσεις του τύπου «έχει κανείς 

διαφορετική γνώμη ή εμπειρία; Βλέπει κανείς τα πράγματα διαφορετικά;». Εξετάστε τρόπους να 

προκαλέσετε τους εκπαιδευόμενους να προβληματιστούν σχετικά με τις απόψεις των άλλων κατά 

τη διάρκεια της εκπαίδευσης και κατά τη δική τους πρακτική. 

 

ΕΥΘΎΝΗ 

“Το να αναλαμβάνεις την ευθύνη του εαυτού σου είναι εξ ορισμού μια  

πράξη καλοσύνης” 

SHARON SALZBERG 

 

Η ανάληψη ευθύνης για τον εαυτό μας 

περιλαμβάνει την ανάληψη της ευθύνης των 

πράξεων μας και των πιθανών επιπτώσεων 

που μπορεί να έχουν στους άλλους, ακόμη και 

όταν αυτές οι επιπτώσεις είναι αντίθετες με τις 

προθέσεις μας. Η ανάληψη ευθύνης 

περιλαμβάνει τη φροντίδα του εαυτού μας ως 

εκπαιδευτές καθώς και τη φροντίδα των 

άλλων. 

 

ΙΔΕΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ 

► Εξετάστε το ενδεχόμενο θέσπισης κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τον τρόπο 

λειτουργίας της ομάδας εκπαίδευσης. 

► Σκεφτείτε με ποιους τρόπους ο χώρος εκπαίδευσης μπορεί να ενθαρρύνει τους 

συμμετέχοντες να φροντίσουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Υπάρχουν διαθέσιμα 

αναψυκτικά; Είναι δυνατόν οι άνθρωποι να κάθονται στο πάτωμα ή να κινούνται έτσι 

ώστε να φροντίζουν τις σωματικές ανάγκες τους και να είναι σε εγρήγορση; 

Προγραμματίζονται και κοινοποιούνται εκ των προτέρων τα διαλείμματα; Έχουν οι 
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συμμετέχοντες λόγο όσον αφορά τον αριθμό των διαλειμμάτων, το πότε και για πόσο 

χρόνο; 

► Εξετάστε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να φροντίσετε τον εαυτό σας ως 

εκπαιδευτής, ώστε η ικανότητά αντίδρασής σας να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. 

Αυτός ο κατάλογος αξιών της αποκαταστατικής δικαιοσύνης δεν είναι εξαντλητικός, αλλά έχει 

σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευτές έναν οδηγό για το πώς να εφαρμόσουν τις αρχές της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης στην πράξη και εγείρει προβληματισμούς για την εκπαίδευση. 

Εξετάστε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να λάβουμε υπόψη άλλες σημαντικές αξίες της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης, όπως η επανόρθωση, ο εθελοντισμός, η συμπερίληψη στη 

διαδικασία, η ενεργός συμμετοχή, η δέσμευση των εμπλεκόμενων μερών και η εμπιστευτικότητα. 

ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΚΕΨΗ: 

10 τρόπο να ζήσετε αποκαταστατικά (Zehr, 2007) 

 

1. Λάβετε σοβαρά υπόψη τις σχέσεις, οραματιζόμενος τον εαυτό σας σε έναν 

διασυνδεδεμένο ιστό ανθρώπων, φορέων και περιβάλλοντος. 

2. Προσπαθήστε να κατανοήσετε τον αντίκτυπο – δυνητικό αλλά και πραγματικό – των 

πράξεών σας στους άλλους και στο περιβάλλον. 

3.Όταν οι ενέργειές σας επηρεάζουν αρνητικά τους άλλους, αναλάβετε την ευθύνη 

αναγνωρίζοντας την και επιδιώκοντας να αποκαταστήσετε τη βλάβη – ακόμα και 

όταν θα μπορούσατε πιθανώς να ξεφύγετε αποφεύγοντάς την ή αρνούμενοι 

οιαδήποτε ευθύνη. 

4.Αντιμετωπίστε τους πάντες με σεβασμό, ακόμα και αυτούς που δεν περιμένετε να 

συναντήσετε ξανά, ακόμα και αυτούς που πιστεύετε ότι δεν το αξίζουν, ακόμα και 

αυτούς που έχουν βλάψει ή προσβάλει εσάς ή άλλους. 

5. Εμπλέξτε όσο το δυνατόν περισσότερο όσους επηρεάζονται από μια απόφαση 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

6. Αντιμετωπίστε τις συγκρούσεις και τις βλάβες στη ζωή σας ως ευκαιρίες. 

7.Ακούστε, με προσοχή και συμπόνια, τους άλλους, προσπαθώντας να τους 

καταλάβετε ακόμα κι αν δεν συμφωνείτε μαζί τους. (Σκεφτείτε ποιος θέλετε να είστε 

σε μια τέτοια συνθήκη, αντί να προσπαθείτε απλώς να αποδείξετε ότι έχετε δίκιο). 

8. Εμπλακείτε σε διάλογο με άλλους, ακόμα και όταν αυτά που λέγονται είναι δύσκολα, 

παραμένοντας ανοιχτοί στο να μάθετε από αυτούς και τη συνάντηση σας. 

9.Να είστε προσεκτικοί όταν επιβάλλετε τις «αλήθειες» και τις απόψεις σας σε άλλους 

ανθρώπους και καταστάσεις. 

10.Αντιμετωπίστε με ευαισθησία τις καθημερινές αδικίες, συμπεριλαμβανομένου 

του σεξισμού, του ρατσισμού και του ταξισμού. 
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ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 20 λεπτά 

Αυτό το ερωτηματολόγιο χορηγείται στους εκπαιδευόμενους πριν από την έναρξη της 

εκπαίδευσης.  

Στην κατάρτιση RE-JUSTICE αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατά την έναρξη της 

εκπαίδευσης και συμπληρώθηκε από τους συμμετέχοντες ως το πρώτο βήμα του προγράμματος. 

Ολόκληρο το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο Παράρτημα 11. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να 

βεβαιωθούν ότι έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πριν από οποιοδήποτε άλλο 

εκπαιδευτικό υλικό. 

Παρακάτω παρατίθεται απόσπασμα του Παραρτήματος 11, με ορισμένες βασικές πληροφορίες 

που πρέπει να δοθούν στους εκπαιδευόμενους πριν συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. 

 

 ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εξυπηρετεί αποκλειστικά τη συλλογή 

πληροφοριών σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις προσδοκίες όσον αφορά την 

μάθηση και την απόκτηση γνώσεων των συμμετεχόντων στο πιλοτικό πρόγραμμα 

δικαστικής κατάρτισης για την αποκαταστατική δικαιοσύνη, στο πλαίσιο του έργου 

RE-JUSTICE. 

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία 

των μαθησιακών στόχων του πιλοτικού προγράμματος. Αυτά τα αποτελέσματα, σε 

ανώνυμη και συγκεντρωτική μορφή, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για: 

► Την ανάπτυξη ενός αναπαραγόμενου μοντέλου κατάρτισης 

► Το επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό δικαστικό εγχειρίδιο  για την αποκαταστατική 

δικαιοσύνη 

► Τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του έργου 

Στο τέλος του προγράμματος κατάρτισης, θα σας ζητήσουμε λίγο περισσότερο 

χρόνο για να επαναξιολογήσουμε, με ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο, τις προσδοκίες, 

τα ενδιαφέροντα, τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τον βαθμό ικανοποίησης και να 

συγκεντρώσουμε τις συστάσεις και τις προτάσεις σας. 

 



 

 
 ΕΝΟΤΗΤΑ I: Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ της ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της ΠΟΙΝΙΚΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

  

44 

       

ΕΝΟΤΗΤΑ I: Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

 

ΓΝΩΣΙΑΚΆ ΕΛΛΕΊΜΜΑΤΑ 

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ 

 

Κατανόηση του τι είναι η αποκαταστατική 

δικαιοσύνη και πώς διαφέρει από άλλες 

παρεμβάσεις 

Γνώση νομικών θεωριών σχετικών με την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη (ειδικά τη σχέση 

μεταξύ κανόνα συμπεριφοράς και κυρώσεων) 

Γνώση προσεγγίσεων αποκατάστασης στην 

ποινική δικαιοσύνη: ομοιότητες και διαφορές 

με την αποκαταστατική δικαιοσύνη 

Γνώση διαφορετικών θεωρητικών πλαισίων 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης (η σύγκρουση 

ως ιδιοκτησία, δικονομική δικαιοσύνη, 

ανταποκριτική ρύθμιση) 

Γνώση της συμβολής των πολιτών / της 

κοινότητας στις διαδικασίες δικαιοσύνης 

Γνώση των αξιών και των προτύπων που 

σχετίζονται με την αποκαταστατική 

δικαιοσύνη, τα δικαιώματα των θυμάτων και 

τα δικαιώματα όλων των χρηστών του 

συστήματος δικαιοσύνης 

 

Να οριστεί η αποκαταστατική δικαιοσύνη 

Να περιγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά 

της αποκαταστατικής δικαιοσύνης που τη 

διακρίνουν από άλλους τύπους αντίδρασης 

στο έγκλημα και τη βλάβη 

Να περιγραφούν/συζητηθούν οι κλασικές 

νομικές θεωρίες, όπως ο ωφελιμισμός και η 

ανταπόδοση, και η σχέση τους με την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη 

Να περιγραφούν τουλάχιστον δύο θεωρίες 

αποκατάστασης και πώς σχετίζονται με την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη.  

Να εξηγηθεί γιατί η αποκαταστατική 

δικαιοσύνη αυτή καθεαυτή δεν είναι μια 

μορφή αποκατάστασης, τροποποίησης ή 

διόρθωσης. 

Να περιγραφεί η προσέγγιση της Christie 

«οι συγκρούσεις ως ιδιοκτησία». 

Να περιγραφούν οι ρόλοι που μπορεί να 

αναλάβει η κοινότητα στις διαδικασίες 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

Να περιγραφούν τα οφέλη της συμμετοχής 

της κοινότητας στην αποκαταστατική 

δικαιοσύνη 

Να περιγραφεί η προέλευση της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

Να περιγραφούν οι θεωρητικές 

προϋποθέσεις για την εμφάνιση και τη 

Αναγνώριση των δυνατοτήτων της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης για την 

αντιμετώπιση των αναγκών των χρηστών του 

συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και 

ολόκληρης της κοινότητας 

Γνώση των αρχών της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα 

χαρακτηριστικά, οι κύριες έννοιες, οι αξίες και 
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οι αρχές του νομικού συστήματος σχετίζονται 

με χαρακτηριστικά, τις κύριες έννοιες, τις 

αξίες και αρχές της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

Γνώση και κατανόηση των αρχών της 

δικονομικής δικαιοσύνης, και συμπερίληψή 

τους στις επαγγελματικές πρακτικές 

Κατανόηση του αντίκτυπου της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης στην αποχή 

από το έγκλημα 

Θεωρητικές γνώσεις που επιτρέπουν την 

κατανόηση των αναγκών του θύματος, 

συμπεριλαμβανομένων των αναγκών 

προστασίας του 

 

 

θεωρητική προέλευση της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

Να τοποθετηθεί η αποκαταστατική 

δικαιοσύνη σε κατάλληλα θεωρητικά πλαίσια 

Να προσδιοριστούν οι βασικές αρχές της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

Να προσδιοριστούν οι αξίες και τα πρότυπα 

της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

Να περιγραφούν τα οφέλη της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης για τα θύματα 

Να περιγραφούν τα οφέλη της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης για τους 

κατηγορούμενους 

Να εξηγηθεί πώς οι αξίες και οι αρχές της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης σχετίζονται με 

τις αξίες και τις αρχές του νομικού 

συστήματος 

Να περιγραφεί η θεωρία της δικονομικής 

δικαιοσύνης 

Να προταθούν τρόποι με τους οποίους οι 

αρχές της δικονομικής δικαιοσύνης 

κατοχυρώνονται / μπορούν να 

κατοχυρωθούν στο εργασιακό περιβάλλον 

Να περιγραφεί τουλάχιστον μία θεωρία της 

αποστασιοποίησης και να παρουσιαστούν 

τρόποι με τους οποίους η αποκαταστατική 

δικαιοσύνη μπορεί να συμβάλει στη 

διαδικασία αποχής από το έγκλημα 

Να καθοριστούν τα συμφέροντα των 

θυμάτων και να εξηγηθεί πώς αυτά τα 

συμφέροντα μπορούν να ικανοποιηθούν από 

την αποκαταστατική δικαιοσύνη 

Να εξηγηθούν τα συναισθήματα που 

εκφράζονται συνήθως από τα θύματα 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (6 ΩΡΕΣ) 

 Τίτλος συνεδρίας Διάρκεια Εργαλείο3 

Δ
ια

δ
ικ

τ
υ

α
κ

ά
 (

3
 ώ

ρ
ε

ς)
 

 

Προεκπαιδευτική Έρευνα 20 λεπτά Διαδικτυακή έρευνα 

Μήνυμα καλωσορίσματος  5 λεπτά Βιντεοσκοπημένο μήνυμα των 

εκπαιδευτών 

Εισαγωγή στην 

αποκαταστατική δικαιοσύνη   

5 λεπτά Εισαγωγικό βίντεο ή Trailer  

Εισαγωγή και ορισμοί της 

αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

10 λεπτά Έντυπο υλικό 1 

Εισαγωγή στην 

αποκαταστατική δικαιοσύνη   

35 λεπτά Βιντεοσκοπημένη περιπτωσιολογική 

μελέτη: Καβγάς σε μπαρ  

Εισαγωγή στην 

αποκαταστατική δικαιοσύνη   

5 λεπτά Σύντομη γραπτή άσκηση (λίγα σημεία 

κλειδιά που απεικονίζουν τι τους έκανε 

εντύπωση, τι βρήκαν ενδιαφέρον ή για 

ποιο θέμα έχουν ερωτήσεις) 

Θεωρητική προσέγγιση της 

ποινικής δικαιοσύνης και 

της τιμωρίας 

30 λεπτά Βιντεοσκοπημένη διάλεξη 1 

Θεωρητική προσέγγιση της 

ποινικής δικαιοσύνης και 

της τιμωρίας 

10 λεπτά Έντυπο υλικό 2  

Θεωρητικά πλαίσια και 

προέλευση της 

αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

30 λεπτά Βιντεοσκοπημένη διάλεξη 2 

Θεωρητικά πλαίσια και 

προέλευση της 

αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

10 λεπτά Έντυπο υλικό 3 

Αξίες και πρότυπα της 

αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

10 λεπτά Έντυπο υλικό 4 

Αξίες και πρότυπα της 

αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

 

10 λεπτά Αυτό-κατευθυνόμενη (προτάσεις στο 

κύριο μέρος του εγχειριδίου) 

 

3 Όπως εξηγήθηκε στην εισαγωγή του παρόντος Εγχειριδίου, ορισμένα από τα έντυπα υλικά και τα εκπαιδευτικά 
εργαλεία παρέχονται από το έργο RE-JUSTICE ως μέρος του εκπαιδευτικού πακέτου, και επισυνάπτονται ως 
παραρτήματα. Ωστόσο, συνιστάται στους εκπαιδευτές να χρησιμοποιούν το υλικό με ευελιξία και να το 
προσαρμόζουν στις ειδικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων και στο τοπικό πλαίσιο. 
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Δ
ια

 ζ
ώ

σ
η

ς
 (

3
 ώ

ρ
ε

ς)
 

 

Καλωσόρισμα, στήσιμο 

σκηνικού, συστάσεις 

45 λεπτά Συζήτηση κύκλου 

Ξεκινώντας να σκεφτόμαστε 

την αποκαταστατική 

δικαιοσύνη 

35 λεπτά Άσκηση προθέρμανσης 

Διάλειμμα: 10 λεπτά 

Θεωρίες, αξίες και πρότυπα 

της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

30 λεπτά Ομαδική συζήτηση, επισκόπηση του 

διαδικτυακού μέρους 

Θεωρίες, αξίες και πρότυπα 

της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

15 λεπτά Εισαγωγική συζήτηση και βίντεο για 

υπόθεση διάρρηξης κατοικίας (KU Leuven)  

30 λεπτά Ομαδική συζήτηση 

Κλείσιμο 15 λεπτά Κύκλος 
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ΔΟΜΗ  

Διάρκεια: 6 ώρες  

Μορφή: Τρεις ώρες διατίθενται διαδικτυακά, με βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, υλικό ήχου-βίντεο 

και αυτό-κατευθυνόμενη ανάγνωση φυλλαδίων και άλλου αναγνωστικού υλικού.  

Αφού οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθήσουν το διαδικτυακό μέρος της εκπαίδευσης, θα 

ξεκινήσουν με μια πρώτη δια ζώσης συνεδρία «για να στηθεί το σκηνικό», ακολουθούμενη από 

άλλες 2 ώρες δια ζώσης, προκειμένου να γίνει επισκόπηση των περιεχομένων της πρώτης 

ενότητας και να συζητηθούν επιγραμματικά τα περιεχόμενα που έχουν ήδη αναφερθεί στην 

ηλεκτρονική συνεδρία. Στην δια ζώσης συνεδρία, οι εκπαιδευτές θα χρησιμοποιήσουν 

παρουσιάσεις στην παραδοσιακή μορφή, αλλά κυρίως εργαλεία εξοικείωσης, διαδραστικές 

ασκήσεις και ομαδικές συζητήσεις. 

Γλώσσα: το εκπαιδευτικό υλικό, που καταρτίζεται στα αγγλικά, μεταφράζεται και/ή υποτιτλίζεται 

στην τοπική γλώσσα. Το υλικό ανάγνωσης και τα βίντεο που προτείνονται εδώ, είναι ως επί το 

πλείστον στα αγγλικά και συνιστάται στους εκπαιδευτές να βρουν άλλο υλικό στην τοπική 

γλώσσα που είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο περιεχόμενο της ενότητας 

Εργαλεία: διαδικτυακή πλατφόρμα, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, έντυπο υλικό
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – 3 ΩΡΕΣΚΥΡΙΟ ΙΕΕ 

 ΚΎΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ  

1. Θεωρητικές προσεγγίσεις στην ποινική δικαιοσύνη και την τιμωρία: 

• Σύνοψη των κύριων νομικών θεωριών της ποινικής δικαιοσύνης και της τιμωρίας, που 

σχετίζονται με την αποκαταστατική δικαιοσύνη 

• Θεωρίες τιμωρίας και δικαιώματα αποκατάστασης: πώς σχετίζεται η αποκαταστατική 

δικαιοσύνη με τις θεωρίες της τιμωρίας; 

o Αναφορά σε πιο πρόσφατες θεωρίες, όπως ο νεο-αντεκδικητισμός 

o Βλαβερές συνέπειες; θεραπευτική νομολογία 

• Εισαγωγή και αναφορά στις κινήσεις των θυμάτων, από διεθνή σκοπιά, ως αντίδραση 

στους περιορισμούς των παραδοσιακών θεωριών τιμωρίας και στην εστίαση της 

ποινικής δικαιοσύνης στον δράστη. Οι αναφορές στα εθνικά πλαίσια που θα 

παρουσιαστούν εν συντομία θα αποτελέσουν το ερέθισμα προκειμένου εξετασθεί η 

αλλαγή προοπτικής και λειτουργίας στην οποία απαιτείται να προβούν δικαστές και 

εισαγγελείς που εργάζονται με την αποκαταστατική δικαιοσύνη 

2. Θεωρητικά πλαίσια και προέλευση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης: 

• Θεωρητικά πλαίσια σχετικά με την αποκαταστατική δικαιοσύνη: συγκρούσεις ως 

ιδιοκτησία, αλλαγή οπτικής, δικονομική δικαιοσύνη, θεωρίες βλάβης, τραύμα, 

εξουσία και έλεγχος, ανάκτηση, αποκατάσταση εξουσίας και ελέγχου (μπορούν να 

αναφερθούν άλλες περαιτέρω προσεγγίσεις και μπορεί να δοθούν πηγές για 

προτεινόμενη ανάγνωση στους εκπαιδευόμενους: επανενσωμάτωση, ντροπή, 

αντίσταση, ανταποκριτική ρύθμιση) 

•  Προέλευση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και ορισμένοι βασικοί ορισμοί: 

αποδεκτοί ορισμοί της αποκαταστατικής δικαιοσύνης – 3 κύριοι ορισμοί, από το CoE, 

την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αποκαταστατική Δικαιοσύνη (και αναφορά 

στο ψήφισμα ECOSOC 2002/12) 

• Οι ορισμοί θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη αναφορά στις βασικές αξίες της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης και στις κύριες νομικές διατάξεις (από τις οποίες 

προέρχονται δύο από αυτούς τους ορισμούς) 

3. Αξίες και πρότυπα της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης: 

• Εισαγωγή στις αξίες που καθοδηγούν τις αποκαταστατικές πρακτικές: δικαιοσύνη, 

αλληλεγγύη, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλήθεια, αποκατάσταση και επανόρθωση, 

εθελοντισμός, συμπερίληψη στην διαδικασία, ενεργή συμμετοχή, δέσμευση των 

εμπλεκόμενων μερών και εμπιστευτικότητα 
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• Εισαγωγή στα πρότυπα πρακτικής αποκαταστατικής δικαιοσύνης: Εθελοντική 

συμμετοχή με βάση τη συγκατάθεση μετά από ενημέρωση, άμεση και αυθεντική 

επικοινωνία, διαδικασίες σχεδιασμένες για να αρμόζουν στις δυνατότητες και την 

κουλτούρα των συμμετεχόντων, ισότιμη διαχείριση των αναγκών και των επιθυμιών 

κάθε συμμετέχοντα, μη-επικριτική, πολυμερής διευκόλυνση, σημασία του διαλόγου, 

και αυστηρή εφαρμογή των συμφωνημένων ενεργειών 

• Πρακτική εφαρμογή αξιών και προτύπων αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

 

 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

► Έντυπο υλικό 1, 2, 3 και 4  

► Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις  

► Βίντεο περιπτωσιολογικής μελέτης: Καβγάς σε μπαρ  

► Αυτό-κατευθυνόμενη ανάγνωση: 

► Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αποκαταστατική Δικαιοσύνη, Εγχειρίδιο Αξιών και Προτύπων 

Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης για εξάσκηση, 2021 (έκδοση 2020) σελίδες 3-38 

  

https://www.euforumrj.org/en/manuals-and-guidelines
https://www.euforumrj.org/en/manuals-and-guidelines
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 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – 3 ΩΡΕΣ 

 ΚΎΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ  

Θεωρητικές προσεγγίσεις και πλαίσια αποκαταστατικής δικαιοσύνης, αξίες και 

πρότυπα της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

• Ο «εξελισσόμενος» ρόλος των δικαστών και των εισαγγελέων, μια επανατοποθέτηση 

του ρόλου τους έναντι του δράστη, του θύματος και της κοινότητας, προς ένα πιο 

συμπεριληπτικό και ανταποκριτικό σύστημα δικαιοσύνης 

• Η λειτουργία και ο ρόλος των δικαστών ή/και των εισαγγελέων και πώς η προστασία 

των δικαιωμάτων όλων των εμπλεκόμενων μερών εντάσσεται σε αυτά, με την 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου ή του θύματος 

• Πιο πρακτικές – αλλά γενικές (όχι ειδικές για τη χώρα) επιπτώσεις των θεωρητικών 

προσεγγίσεων που παρουσιάστηκαν προηγουμένως: ρόλοι των χρηστών του 

συστήματος δικαιοσύνης και η αλληλεπίδρασή τους με την αποκαταστατική 

δικαιοσύνη, τις ποινικές διαδικασίες και άλλες δικαστικές διαδικασίες 

• Πώς να εκτιμήσετε τις ανάγκες και τα δικαιώματα των θυμάτων και των δραστών, χωρίς 

να παρεκκλίνετε των επαγγελματικών και ηθικών κανόνων και κατευθυντήριων γραμμών 

• Πώς η αποκαταστατική δικαιοσύνη μπορεί να ενισχύσει την εμπειρία της δικαιοσύνης 

των καθημερινών ανθρώπων: υπευθυνότητα, ένταξη, συμμετοχή, αποκατάσταση και 

προσανατολισμός 

• Το συλλογικό επίπεδο και η συμμετοχή της κοινότητας στην απονομή δικαιοσύνης, η 

συμβολή των πολιτών/της κοινότητας στις διαδικασίες δικαιοσύνης: σημαντικό στοιχείο 

στην αλλαγή της οπτικής γωνίας, αλλά οι εκπαιδευτές μπορεί να παραμείνουν γενικοί και 

θεωρητικοί όταν προσεγγίζουν το θέμα αυτό, αναφέροντας για παράδειγμα: 

• Υπαρκτά παραδείγματα συμμετοχής της κοινότητας στην ποινική δικαιοσύνη (όπως οι δίκες με 

ένορκους) και της υφιστάμενης αλληλεπίδρασης μεταξύ της κοινής γνώμης και της νομοθεσίας.  

• Άλλα σημαντικά παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών σχετίζονται με την αυξανόμενη 

έλλειψη εμπιστοσύνης των ανθρώπων προς το δικαστικό σύστημα και το πώς η 

αποκαταστατική δικαιοσύνη μπορεί να συμβάλει στην γεφύρωση του χάσματος 

• Πώς να αναγνωρίσετε τις δυνατότητες των πρακτικών αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

στο δικαστικό περιβάλλον και το αποτέλεσμα της αποκαταστατικής δικαιοσύνης: οι 

δυνατότητες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης για τη βελτίωση της ποιότητας του 

έργου των δικαστών και των εισαγγελέων 

• Αξίες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης: δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, αλήθεια, αποκατάσταση και επανόρθωση, εθελοντισμός, συμπερίληψη 

στη διαδικασία, ενεργή συμμετοχή, δέσμευση των εμπλεκόμενων μερών και 

εμπιστευτικότητα 
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 ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟ ΠΛΆΝΟ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ 

 

 45 λεπτά:  Στήσιμο του σκηνικού 

Καλωσόρισμα, εισαγωγή και εξοικείωση των συμμετεχόντων (συστάσεις) 

Αυτή η πρώτη δια ζώσης συνεδρία ξεκινά με μια εισαγωγή από τους εκπαιδευτές του έργου και 

του εκπαιδευτικού προγράμματος. Είναι σημαντικό ότι τίθενται τα θεμέλια της δυναμικής της 

ομάδας, η οποία θα επηρεάσει όλη την εκπαίδευση που θα ακολουθήσει. Οι εκπαιδευτές πρέπει 

να διευκολύνουν τις διαδικασίες για να εξασφαλίσουν τη συνοχή της ομάδας και να αρχίσουν να 

οικοδομούν έναν  χώρο με ελευθερία έκφρασης. Στο μέτρο του δυνατού, αυτό θα πρέπει να 

επιτυγχάνεται σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και με βάση 

τις τεχνικές αποκατάστασης ως μέρος της βιωματικής προσέγγισης της μάθησης που είναι το 

κλειδί σε αυτήν την εκπαίδευση. Αυτή η πρόθεση θα πρέπει να κοινοποιείται στους 

εκπαιδευόμενους. Για αυτήν τη συνεδρία, οι εκπαιδευτές θα ακολουθήσουν τις οδηγίες που 

δόθηκαν προηγουμένως στις «Κατευθυντήριες γραμμές» και θα τις ενισχύσουν με εργαλεία και 

στρατηγικές με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι, σύμφωνα με την εμπειρία τους στην παροχή 

εκπαίδευσης για την αποκαταστατική δικαιοσύνη. Οι ασκήσεις θα χρησιμοποιηθούν για να 1) 

εισαγάγουν την ιδέα ότι η αποκαταστατική δικαιοσύνη απαιτεί την εξέταση των ίδιων πραγμάτων 

από μια διαφορετική οπτική γωνία και ότι αυτό που θα απαιτηθεί είναι η ικανότητα να 

απομακρύνονται από το οικείο και 2) υπενθυμίσουν στους εκπαιδευόμενους ότι ο εγκέφαλος 

λειτουργεί κάνοντας γνωστικές συντομεύσεις που μπορεί να μας οδηγήσουν σε λάθη που δεν 

γνωρίζουμε, επομένως θα πρέπει να είμαστε επικριτικοί και να διερευνούμε τη σκέψη και τις 

αποφάσεις μας. Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι οι ασκήσεις δεν έχουν σχεδιαστεί για να ξεγελάσουν 

κανέναν, απλώς για να δείξουν τα μοτίβα στα οποία πολύ εύκολα παρασύρεται ο εγκέφαλός μας.4 

Τέτοιες ασκήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν σύντομα βιντεοκλίπ που παρουσιάζουν 

πειράματα ψυχολογικής «δοκιμασίας επιλεκτικής προσοχής5», τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα 

στο YouTube και σε άλλες πλατφόρμες. Προσφέρουμε εδώ δύο παραδείγματα αυτών των 

 

4 Προτεινόμενη ανάγνωση για τον εκπαιδευτή: https://www.bitbrain.com/blog/cognitive-biases  
5 Τα τεστ επιλεκτικής προσοχής είναι ψυχολογικά πειράματα που αποδεικνύουν ότι όταν οι άνθρωποι 
επικεντρώνονται σε ένα πράγμα, τείνουν να αγνοούν άλλα πράγματα, ακόμη και όταν αυτά τα πράγματα είναι 
αρκετά προφανή. Τα κλασικά σενάρια περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, δύο ομάδες ανθρώπων ντυμένων με 
διαφορετικά χρώματα που παρεμβάλλονται μεταξύ τους και κινούνται. Κάθε ομάδα δίνει μια μπάλα σε άλλα 
μέλη της ομάδας της. Οι συμμετέχοντες καλούνται να μετρήσουν πόσες πάσες ανταλλάχθηκαν μεταξύ των 
παικτών μιας ομάδας. Ενώ είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό το έργο, αποτυγχάνουν να παρατηρήσουν ένα άτομο 
ντυμένο σαν γορίλα να μπαίνει στο πλάνο. 
 

https://www.bitbrain.com/blog/cognitive-biases


 

 
 ΕΝΟΤΗΤΑ I: Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ της ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της ΠΟΙΝΙΚΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

  

53 

       

ασκήσεων, μεταξύ των οποίων μπορείτε να επιλέξετε και τα οποία θα μπορούσατε να 

χρησιμοποιήσετε για αυτήν την αρχική συνεδρία της εκπαίδευσης. 

Ασκήσεις προσοχής  

Τίτλος Πόσο καλά μπορείτε να εστιάσετε την προσοχή σας σε κάτι; 

Περιγραφή Ομαδική άσκηση  

Στόχος Να αναγνωριστούν οι διαφορές στην προσοχή και την εστίαση  

Υλικό Διαδικτυακό υλικό βίντεο που παρουσιάζει μια δοκιμασία επιλεκτικής 

προσοχής όπως: https://youtu.be/vJG698U2Mvo ή 

https://youtu.be/_bnnmWYI0lM 

Λεπτομέρειες Ο συντονιστής εξηγεί τον στόχο της συνεδρίας. Οι συμμετέχοντες 

καλούνται να παρακολουθήσουν το σύντομο βίντεο κλιπ και να 

ακολουθήσουν τις οδηγίες που δίνονται. Η έννοια της γνωστικής 

προκατάληψης εισάγεται και συζητείται, μαζί με μια σειρά συγκεκριμένων 

γνωστικών προκαταλήψεων. Συζήτηση για το πώς οι άνθρωποι μπορούν να 

λάβουν μέτρα για να αναγνωρίσουν τις δικές τους γνωστικές 

προκαταλήψεις προκειμένου να υιοθετήσουν τη συνήθεια να αμφισβητούν 

τις ίδιες τους τις προκαταλήψεις. 

Απαιτούμενος 

χρόνος 

10 λεπτά 

Επιπρόσθετες 

πηγές 

https://www.skillpacks.com/selective-attention-test-examples/ 

 

Τίτλος Πόσο «αποδοτικός» είναι ο εγκέφαλός σας  

Περιγραφή Ομαδική άσκηση  

Στόχος Να διερευνηθεί η ιδέα των γνωστικών προκαταλήψεων 

Υλικό Ένα infographic που περιγράφει μια σειρά γνωστικών προκαταλήψεων όπως: 

https://apus.libanswers.com/faq/191117 ή 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/The_Cognitive_Bias_Cod

ex_-_180%2B_biases%2C_designed_by_John_Manoogian_III_%28jm3%29.png  

Ή https://www.visualcapitalist.com/50-cognitive-biases-in-the-modern-world/ 

https://youtu.be/vJG698U2Mvo
https://youtu.be/_bnnmWYI0lM
https://www.skillpacks.com/selective-attention-test-examples/
https://apus.libanswers.com/faq/191117
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/The_Cognitive_Bias_Codex_-_180%2B_biases%2C_designed_by_John_Manoogian_III_%28jm3%29.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/The_Cognitive_Bias_Codex_-_180%2B_biases%2C_designed_by_John_Manoogian_III_%28jm3%29.png
https://www.visualcapitalist.com/50-cognitive-biases-in-the-modern-world/
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Λεπτομέρειε

ς 

Ο συντονιστής περιγράφει τον στόχο της συνεδρίας – ότι θα 

αναλογιστούμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας και πώς αυτό επηρεάζει 

τον τρόπο που βλέπουμε και επίσης αντιδρούμε στον κόσμο. Ο 

συντονιστής εξηγεί ότι ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται τις πληροφορίες με 

συγκεκριμένους τρόπους. Για παράδειγμα, ο εγκέφαλος επεξεργάζεται 

πρώτα σε «γενικό» επίπεδο και στη συνέχεια σε «ειδικό». Γι' αυτό πρώτα 

αναγνωρίζουμε ότι συναντήσαμε τη φίλη μας τη Μαρία στο δρόμο (γενική 

επεξεργασία) και μόνο μετά από λίγο παρατηρούμε ότι έχει πλέον νέα 

γυαλιά (ειδική ή πιο λεπτομερής επεξεργασία). Σε σχέση με μια τέτοια 

επεξεργασία, οι άνθρωποι τείνουν να εκφράζουν μια σειρά από γνωστικές 

προκαταλήψεις. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς είναι πιθανό να έχουν ήδη 

λάβει εκπαίδευση για το πώς να αναγνωρίζουν και να διακόπτουν τέτοιες 

προκαταλήψεις, αλλά η διαδικασία επανεξέτασης και αναγνώρισης των 

προκαταλήψεών μας μπορεί να συμβάλει στο να μπορούμε να διακόψουμε 

τέτοια γνωστικά πρότυπα. Επομένως, η υπενθύμιση αυτών των 

πληροφοριών είναι πάντα επωφελής. Ο συντονιστής εισαγάγει τους 

συμμετέχοντες σε μια σειρά από προκαταλήψεις μέσω του infographic και 

ενθαρρύνει τον προβληματισμό σχετικά με το ποιες προκαταλήψεις 

αναγνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον εαυτό τους, πώς εκδηλώνονται 

αυτές και πώς μπορούν να ξεπεραστούν. Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές 

που χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί αυτό; Υπάρχουν παραδείγματα 

που μπορούν να παρουσιαστούν σχετικά με το πότε αυτό πάει καλά ή, 

αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν οι προκαταλήψεις αναγνωριστούν, 

δηλαδή σε μεταγενέστερο στάδιο; Ο συντονιστής θα πρέπει να προσφέρει 

ο ίδιος παραδείγματα για να βοηθήσει τη συζήτηση. Αυτός ο 

προβληματισμός μπορεί να γίνει σε ολόκληρη την ομάδα, σε ζευγάρια ή 

ως ατομική άσκηση όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να 

προβληματιστούν και να κρατήσουν σημειώσεις για την ιδία χρήση.  

Απαιτούμενο

ς χρόνος 

25 λεπτά 

Επιπρόσθετε

ς πηγές 

https://youtu.be/GP-cqFLS8Q4  

https://youtu.be/wEwGBIr_RIw  

 

Θα πρέπει να διεξάγεται ένας κύκλος για όλες τις ενότητες και σε όλες τις συνεδρίες με φυσική 

παρουσία, στην αρχή και στο κλείσιμο κάθε δια ζώσης συνεδρίας. Η προσέγγιση της βιωματικής 

μάθησης είναι ένας σημαντικός τρόπος για να μεταδοθεί η αίσθηση της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης στους εκπαιδευόμενους, και αυτό θα πρέπει να εξηγηθεί στους εκπαιδευόμενους, 

παράλληλα με μια σύντομη εισαγωγή στον σκοπό και τη διαδικασία των κύκλων στην 

αποκαταστατική δικαιοσύνη. Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής κύκλων μπορείτε να 

https://youtu.be/GP-cqFLS8Q4
https://youtu.be/wEwGBIr_RIw
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βρείτε στις πηγές του EFRJ που είναι διαθέσιμοι στο διαδίκτυο.6 

Για αυτόν τον εναρκτήριο κύκλο, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να συμπεριλάβει την τοποθέτηση όλων 

των συμμετεχόντων σε ορισμένα θέματα, όπως: 

► Συστάσεις – όνομα, ιδιότητα, πόλη εργασίας κλπ. 

► Από όσα έχουν ήδη καλύψει στο διαδικτυακό μέρος, ένα στοιχείο που έχουν μάθει για την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη 

► Από όσα έχουν ήδη καλύψει στο διαδικτυακό μέρος, ένα στοιχείο που τους εξέπληξε 

(θετικά ή αρνητικά) σχετικά με την αποκαταστατική δικαιοσύνη (αυτός ο γύρος μπορεί να 

επαναληφθεί εάν χρειάζεται) 

► Συναισθήματα / προσδοκίες για το μάθημα – ο εκπαιδευτής διαχειρίζεται τις προσδοκίες 

ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους όταν οι προσδοκίες τους δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν από το μάθημα και για τις προσδοκίες που μπορούν να ικανοποιηθούν 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος, διασφαλίζοντας ότι αυτές εκπληρώνονται και, όπου 

χρειάζεται, επισημαίνοντας στον εκπαιδευόμενο όταν μια από τις προσδοκίες του 

καλύπτεται. 

 

 Θεωρητικές προσεγγίσεις και πλαίσια της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης, αξίες και πρότυπα της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

 

 30 λεπτά: Άσκηση προθέρμανσης 

 

Ο εκπαιδευτής διαβάζει μια σειρά από δηλώσεις, εξηγώντας ότι ορισμένες από αυτές είναι 

εσφαλμένες παραδοχές, άλλες είναι αμφισβητούμενες ή ελάχιστα γνωστές αναφορικά με την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να πουν / να υποδείξουν τον βαθμό στον 

οποία συμφωνούν / διαφωνούν (για παράδειγμα, στέκοντας κατά μήκος μιας φανταστικής 

συνέχειας μεταξύ των απέναντι πλευρών του δωματίου ή σημειώνοντας ένα «x» σε έναν στόχο – 

όσο πιο κοντά γίνεται το σημάδι στο κέντρο του στόχου τόσο ισχυρότερη είναι η συμφωνία). Ο 

εκπαιδευτής θα πρέπει να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια πολύ χαλαρή ατμόσφαιρα, 

τονίζοντας ότι ορισμένες απαντήσεις μπορεί να προκαλέσουν έκπληξη. Οι εκπαιδευόμενοι θα 

πρέπει να ενθαρρύνονται να πουν λίγα λόγια για την επιλογή της απάντησής τους πριν δοθεί η 

 

6 Fellegi, B., and Szego, D. (2013). Handbook for Facillitating Peacemaking Circles, μεταξύ άλλων. 
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σωστή απάντηση και στη συνέχεια να τους δοθεί η ευκαιρία να σκεφτούν τη σωστή απάντηση – 

δηλώνοντας οτιδήποτε τους προκαλεί έκπληξη ή οτιδήποτε πιστεύουν ότι μπορεί να αποτελεί 

πρόκληση για τη δική τους εργασία στην πράξη. Η ιδέα είναι να ενισχυθεί η συζήτηση για τα όρια 

της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και να σπάσει ο πάγος μεταξύ των συμμετεχόντων. Τα επίμαχα 

ζητήματα προς συζήτηση θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: 

► Μετά από δικαστική διαδικασία δεν μπορεί να αποδοθεί αποκαταστατική δικαιοσύνη λόγω 

της αρχής ne bis in idem 

► Εγκλήματα που συνέβησαν πριν από περίπου 10 χρόνια δεν είναι κατάλληλα για 

αποκαταστατική δικαιοσύνη, καθώς οι άνθρωποι έχουν προχωρήσει και δεν πρέπει να τους 

ενοχλούμε 

► Μόνο τα θύματα μπορούν να ζητήσουν την εφαρμογή της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

(σε ορισμένες χώρες αυτό ισχύει) 

► Οι υποθέσεις βιασμού δεν είναι κατάλληλες για αποκαταστατική δικαιοσύνη (σε ορισμένες 

δικαιοδοσίες αυτό δεν επιτρέπεται, αλλά όταν γίνεται, απαιτείται προσεκτική διαχείριση) 

► Οι διαμεσολαβητές της αποκαταστατικής δικαιοσύνης πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη 

προσοχή στα θύματα καθώς είναι πάντα τα πιο νευρικά 

► Τα θύματα θα πρέπει να είναι τα πρώτα που θα καθίσουν στην αίθουσα διαμεσολάβησης 

πριν εισέλθουν οι δράστες 

► Στις διαδικασίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης, τα θύματα και οι θύτες συναντώνται πάντα 

(μπορεί να συζητηθεί η διαμεσολάβηση τύπου shuttle) 

► Οι αστυνομικοί δεν πρέπει ποτέ να είναι παρόντες στις διαδικασίες αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης (μπορείτε να αναφέρετε τους ρόλους εκπροσώπησης της κοινότητας) 

► Εάν ένα θύμα θέλει να εκκινήσει μια διαδικασία αποκατάστασης αλλά ο δράστης αρνείται, 

τότε δεν μπορεί να γίνει τίποτα για το θύμα (ευκαιρία να αναφερθούν εν συντομία οι 

διαδικασίες που χρησιμοποιούν αναπληρωτές) 

► Σε μια διαδικασία αποκαταστατικής δικαιοσύνης μπορούν να παρίστανται το πολύ 4 άτομα 

- συντονιστής, θύμα, θύτης και εκπρόσωπος της κοινότητας (μπορείτε να αναφερθείτε σε 

κύκλους, συναντήσεις, άτομα υποστήριξης κ.λπ.) 

► Η αποκαταστατική δικαιοσύνη λειτουργεί καλύτερα όταν οι άνθρωποι γνωρίζονται καλά 

πριν συμβεί το κακό 

► Η αποκαταστατική δικαιοσύνη δεν είναι κατάλληλη για παιδιά κάτω των δέκα ετών 

►  Η αποκαταστατική δικαιοσύνη δεν χρειάζεται να ασχολείται με νομικές διασφαλίσεις 

►  Όταν τα θύματα μπορούν να αποφασίσουν την «ποινή» των δραστών, είναι πάντα πολύ 

σκληρά και θέλουν εκδίκηση 

► Οι δράστες μπορούν εύκολα να χειραγωγήσουν και να κάνουν τα θύματα να τους λυπηθούν 

► Η αποκαταστατική δικαιοσύνη μπορεί να επανατραυματίσει το θύμα 

► Θα πρέπει πάντα να δίνεται στα θύματα η ευκαιρία να επηρεάζουν τη δικαστική διαδικασία 

► Το σύστημα δικαιοσύνης έχει καθήκον να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει την 

αποκατάσταση 

► Το δικαστικό σύστημα έχει καθήκον να τιμωρεί τους παραβάτες 
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 10 λεπτά διάλειμμα 

 

 20 λεπτά – Θεωρίες, αξίες και πρότυπα της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης, μέσω επισκόπησης της διαδικτυακής άσκησης. 

Ομαδική άσκηση: Καθισμένοι σε κύκλο (αλλά όχι απαραίτητα με τη μορφή κύκλου 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης), οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να μοιραστούν τις αναμνήσεις και 

τις πρώτες σκέψεις τους σχετικά με το υλικό που παρακολούθησαν στο Διαδίκτυο. Ζητείται από 

εθελοντές να θυμηθούν λεπτομέρειες από τις διαλέξεις και τα φυλλάδια και να μοιραστούν τις 

σκέψεις τους (για να ανακαλέσουν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται αλλά και να 

αναλογιστούν τα συναισθήματά τους και πώς αυτό μπορεί να ταιριάζει ή όχι στους ρόλους τους). 

Τι νέο έμαθαν; Τι ήταν ενδιαφέρον / απροσδόκητο / τους φαίνεται αμφιλεγόμενο / ποιοι είναι οι 

κίνδυνοι ή οι ανησυχίες / υπάρχουν ερωτήσεις; Καθώς προχωρά η συζήτηση, ο εκπαιδευτής 

επαναλαμβάνει τους ορισμούς της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, επισημαίνει ορισμένα βασικά 

σημεία από κάθε διάλεξη, σκιαγραφεί τις αξίες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και τις 

σημειώνει έτσι ώστε να είναι συνεχώς ορατές στους συμμετέχοντες. 

 

 60 λεπτά: Θεωρίες, αξίες και πρότυπα αποκαταστατικής δικαιοσύνης, 

βάσει υποθέσεων  

Χρησιμοποιώντας τη μορφή ενός κύκλου αποκαταστατικής δικαιοσύνης, οι εκπαιδευόμενοι 

καλούνται να μοιραστούν ένα στοιχείο που ξεχώρισαν από το βίντεο σχετικά με την υπόθεση του 

καβγά που τους έχει δοθεί στο διαδίκτυο. Μετά τον πρώτο γύρο, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 

ένας άλλος γύρος του κύκλου, ώστε ο κάθε συμμετέχων να μπορεί να μοιραστεί περαιτέρω 

προβληματισμούς (για το βίντεο ή για τυχόν σκέψεις/αντιδράσεις που έχουν προκύψει μετά τον 

πρώτο γύρο του κύκλου). 

 

10 λεπτά: Προβάλλεται το βίντεο με την υπόθεση διάρρηξης κατοικίας 

 

30 λεπτά: Ομαδική άσκηση 

Ο εκπαιδευτής διευθύνει μια ομαδική συζήτηση: Σκεπτόμενοι τις δύο περιπτώσεις, οι εκπαιδευόμενοι 

καλούνται να αναλογιστούν με γενικό τρόπο αυτό που είδαν – ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους 
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για αποκαταστατική δικαιοσύνη; Τους εξέπληξε θετικά; Υπάρχουν ανησυχίες ή κίνδυνοι που μπορεί 

να προέκυπταν σε περίπτωση που παρέπεμπαν μια τέτοια υπόθεση για αποκαταστατική δικαιοσύνη; 

Ο εκπαιδευτής σημειώνει τυχόν κινδύνους και βεβαιώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, οι 

κίνδυνοι αυτοί διευθετούνται. Εάν το ζήτημα πρόκειται να καλυφθεί σε μια μελλοντική ενότητα, ο 

εκπαιδευόμενος ενημερώνεται ότι το ζήτημα θα συζητηθεί μεταγενέστερα. Γίνεται σύνδεση μεταξύ 

των υποθέσεων και των θεμάτων αυτής της συνεδρίας: 

► Κριτική διερεύνηση σχετικά με τον ορισμό της αποκαταστατικής δικαιοσύνης: υπάρχουν 

στοιχεία ότι η περιπτωσιολογική μελέτη πληροί τους ορισμούς της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης; 

► Κριτική διερεύνηση για τις αξίες και τα πρότυπα της αποκαταστατικής δικαιοσύνης: ποιες 

αξίες και πρότυπα αποκαταστατικής δικαιοσύνης φαίνεται να υπάρχουν στις υποθέσεις; 

Πώς φαίνεται να επηρεάζουν τη διαδικασία ή τους συμμετέχοντες; Υπάρχουν αποδεικτικά 

στοιχεία για κάποια από τις θεωρίες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης; 

► Κριτική διερεύνηση σχετικά με τις θεωρίες: υπάρχουν στοιχεία που να σχετίζονται με τις 

«συγκρούσεις ως ιδιοκτησία», τη δικονομική δικαιοσύνη, την ντροπή που οδηγεί σε 

επανενσωμάτωση, την περιφρόνηση, την αποχή7 …; Υπάρχουν προοπτικές που μπορεί να 

προσδώσει η αποκαταστατική δικαιοσύνη και οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν 

ορισμένες πρακτικές εντός του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης; 

► Συζήτηση για το τι σημαίνει «κοινότητα» στην αποκαταστατική δικαιοσύνη. Στοχασμοί 

για το ρόλο της «κοινότητας φροντίδας» και της «αλυσιδωτής αντίδρασης» της 

θυματοποίησης και της εγκληματικότητας. Ποια άλλα επίπεδα κοινότητας υπάρχουν; Πώς 

μπορεί να συγκριθεί η συμμετοχή της κοινότητας στην αποκαταστατική δικαιοσύνη με τη 

συμμετοχή της σε διαδικασίες ποινικής δικαιοσύνης; Με βάση τις νομικές θεωρίες και τις 

θεωρίες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της κοινότητας 

στις δικαστικές διαδικασίες; 

 

 15 λεπτά: Κύκλος λήξης – ποιες είναι οι πρώτες σας σκέψεις στο 

τέλος της πρώτης ημέρας;  

 

 

 

 

7 Λάβετε υπόψη σας σε αυτή τη συζήτηση όλες τις θεωρίες που συμπεριλάβατε στην εκπαίδευση – μπορεί να 
είναι ελαφρώς διαφορετικές ή περισσότερες από αυτές που αναφέρονται εδώ. 
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 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

► Υλικό βίντεο που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου από τα KU Leuven, EFRJ και 

Moderator, και από τους εθνικούς εταίρους: Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνο, 

Πανεπιστήμιο Carlos III Μαδρίτης και ΑΠΘ 

► Κύκλος και ασκήσεις εξοικείωσης 

► Ομαδικές συζητήσεις 

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΕΣ

► Ιστοσελίδα του EFRJ: www.euforumrj.org/en, και ειδικότερα: 

https://www.euforumrj.org/en/our-videos; https://www.euforumrj.org/en/restorative-

justice-nutshell   

► Daly, K. (2016). What is restorative justice? Fresh answers to a vexed question. Victims & 

Offenders, 11(1), 9-29 

► Suzuki, M., & Hayes, H. (2016). Current Debates Over Restorative Justice: Concept, 

Definition and Practice. Prison Service Journal, 228, 4-8. Retrieved from 

https://doi.org/10.31235/osf.io/gk5c2  

  

http://www.euforumrj.org/en
https://www.euforumrj.org/en/our-videos
https://www.euforumrj.org/en/restorative-justice-nutshell
https://www.euforumrj.org/en/restorative-justice-nutshell
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ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

ΓΝΩΣΙΑΚΆ ΕΛΛΕΊΜΜΑΤΑ 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ 

Κατανόηση των διαφορετικών 

προγραμμάτων αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης και των σχετικών δυνατοτήτων, 

πλεονεκτημάτων, προκλήσεων και παγίδων 

τους 

Κατανόηση των διαδικασιών των 

συναντήσεων αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

Κατανόηση των διαφορών μεταξύ της 

διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης και άλλων 

μορφών διαμεσολάβησης. οι διαφορές 

μεταξύ αποκαταστατικής δικαιοσύνης και 

διευθετήσεων κατόπιν διαπραγμάτευσης 

Κατανόηση των παραγόντων που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό 

του αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητας 

της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

Κατανόηση των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεων των θυμάτων, των 

κατηγορουμένων, των καταδικασθέντων, των 

χρηστών του συστήματος ποινικής 

δικαιοσύνης και των κοινών πολιτών στο 

σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και πώς αυτά 

αλληλεπιδρούν με την αποκαταστατική 

δικαιοσύνη 

Γνώση διαμεσολάβησης θύματος-δράστη, 

συνδιάσκεψη, κύκλοι / άμεσοι και έμμεσοι / 

Να περιγραφεί η μορφή των κύκλων, της 

διαμεσολάβησης και των μοντέλων 

συναντήσεων. 

Να εξηγηθούν τα σχετικά δυνατά σημεία, τα 

πλεονεκτήματα, οι προκλήσεις και οι παγίδες 

των μοντέλων κύκλων, διαμεσολάβησης και 

συναντήσεων. 

Να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνουν χώρα οι συναντήσεις της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

Να περιγραφούν οι βασικές διαφορές 

μεταξύ της διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης και άλλων 

μορφών διαμεσολάβησης ή/και 

διευθετήσεων κατόπιν διαπραγμάτευσης 

Να περιγραφούν οι βασικούς παράγοντες 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

προσδιορισμό του αντίκτυπου και της 

αποτελεσματικότητας της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

Να περιγραφούν οι τρόποι με τους οποίους 

μπορεί να μετρηθεί ο αντίκτυπος και η 

αποτελεσματικότητα 

Να περιγραφεί η διαφορά μεταξύ άμεσων 

και έμμεσων μεθόδων αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης, με παραδείγματα και εξηγηθούν 
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το περιεχόμενο μιας συνάντησης 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης / λεπτομέρειες 

των διαδικασιών 

Γνώση των δικαιωμάτων των χρηστών του 

συστήματος δικαιοσύνης και της 

αλληλεπίδρασής τους με την αποκαταστατική 

δικαιοσύνη, τις ποινικές διαδικασίες και 

άλλες δικαστικές διαδικασίες 

Κατανόηση των ηθικών προκλήσεων που 

αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της 

δικαιοσύνης και πώς αυτές μπορούν να 

σχετίζονται με πρακτικές αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης και εκτίμηση των αναγκών των 

θυμάτων, των κατηγορουμένων και εκείνων 

που έχουν καταδικαστεί 

Γνώση και κατανόηση περίπλοκων 

υποθέσεων (συμπεριλαμβανομένης της 

συλλογικής βίας, της εταιρικής βίας, των 

περιβαλλοντικών εγκλημάτων, των 

εγκλημάτων μίσους, της εμπορίας ανθρώπων, 

της βίας μεταξύ συντρόφων, της σεξουαλικής 

βίας, της τρομοκρατίας κ.λπ.) και εκείνων που 

αφορούν θύματα με ειδικές ανάγκες 

προστασίας, καθώς και των κινδύνων και 

οφελών από την εφαρμογή της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε τέτοιες 

περιπτώσεις 

Κατανόηση ζητημάτων δικαστικής 

αμεροληψίας, ουδετερότητας, ανεξαρτησίας, 

δικαστικής εξουσίας, καταναγκασμού, 

νομιμότητας και πώς αυτά σχετίζονται με την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη 

Κατανόηση της λειτουργίας και του ρόλου 

των δικαστών ή/και των εισαγγελέων και του 

τρόπου με τον οποίο η προστασία των 

δικαιωμάτων των θυμάτων εντάσσεται σε 

τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία κάθε 

προσέγγισης. 

Να εξηγηθεί γιατί οι βασικές αρχές της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης που 

προβλέπονται από τα διεθνή πρότυπα είναι 

τόσο σημαντικές και ποια δικονομικά 

δικαιώματα προστατεύουν. 

Να εξηγηθεί πώς διασταυρώνονται και 

συνυπάρχουν οι βασικές αρχές της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης με τις αρχές 

της δικαστικής ανεξαρτησίας και 

ουδετερότητας, του τεκμηρίου αθωότητας, 

της νομιμότητας. 

Να περιγραφεί ο ρόλος του δικαστή και του 

εισαγγελέα στη διασφάλιση των 

διαδικαστικών όρων αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης με την επιφύλαξη της 

αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της 

αρχής της νομιμότητας. 

Να περιγραφεί η μορφή των κύκλων, της 

διαμεσολάβησης και των μοντέλων 

συναντήσεων. 

Να εξηγηθούν τα σχετικά δυνατά σημεία, τα 

πλεονεκτήματα, οι προκλήσεις και οι παγίδες 

των μοντέλων κύκλων, διαμεσολάβησης και 

συναντήσεων. 

Να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνουν χώρα οι συναντήσεις της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

Να περιγραφούν οι βασικές διαφορές 

μεταξύ της διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης και άλλων 

μορφών διαμεσολάβησης ή/και 

διευθετήσεων κατόπιν διαπραγμάτευσης 
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αυτά, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 

κατηγορουμένου ή του καταδικασθέντος 

Γνώσεις σχετικά με τις υλικές και 

διαδικαστικές προϋποθέσεις για την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη 

 

Να περιγραφούν οι βασικούς παράγοντες 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

προσδιορισμό του αντίκτυπου και της 

αποτελεσματικότητας της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

Να περιγραφούν οι τρόποι με τους οποίους 

μπορεί να μετρηθεί ο αντίκτυπος και η 

αποτελεσματικότητα 

Να περιγραφεί η διαφορά μεταξύ άμεσων 

και έμμεσων μεθόδων αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης, με παραδείγματα και εξηγηθούν 

τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία κάθε 

προσέγγισης. 

Να εξηγηθεί γιατί οι βασικές αρχές της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης που 

προβλέπονται από τα διεθνή πρότυπα είναι 

τόσο σημαντικές και ποια δικονομικά 

δικαιώματα προστατεύουν. 

Να εξηγηθεί πώς διασταυρώνονται και 

συνυπάρχουν οι βασικές αρχές της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης με τις αρχές 

της δικαστικής ανεξαρτησίας και 

ουδετερότητας, του τεκμηρίου αθωότητας, 

της νομιμότητας. 

Να περιγραφεί ο ρόλος του δικαστή και του 

εισαγγελέα στη διασφάλιση των 

διαδικαστικών όρων αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης με την επιφύλαξη της 

αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της 

αρχής της νομιμότητας. 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (7 ΩΡΕΣ) 

 Τίτλος Συνεδρίας Διάρκεια Εργαλείο 

Δ
ΙΑ

Δ
ΙΚ

Τ
Υ

Α
Κ

Α
 

(1
 Ω

Ρ
Α

 3
0

 Λ
Ε

Π
Τ

Α
) 

 

Προγράμματα αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

30 λεπτά Βιντεοσκοπημένη διάλεξη 3 

Προγράμματα και πρακτικές 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

20 λεπτά Έντυπο υλικό 5 και 6 

Αντίκτυπος και αποτελεσματικότητα 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης  

25 λεπτά Βιντεοσκοπημένη διάλεξη 4 

Αντίκτυπος και αποτελεσματικότητα 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

15 λεπτά Έντυπο υλικό 7 και 8  

Δ
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 Ζ
Ω

Σ
Η

Σ
 

(5
 Ω

Ρ
Ε

Σ
 3

0
 Λ

Ε
Π

Τ
Α

) 

 

Καλωσόρισμα, συστάσεις, ημερήσια 

διάταξη 

20 λεπτά Κύκλος 

Προγράμματα και αντίκτυπος 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

5 λεπτά Σύντομη γραπτή άσκηση για 

την προετοιμασία της 

υπόθεσης 

Προγράμματα και αντίκτυπος 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

25 λεπτά Βίντεο περιπτωσιολογικής 

μελέτης: Ενδοοικογενειακή 

σεξουαλική βία  

Προγράμματα και αντίκτυπος 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

15 λεπτά Κύκλος 

Προγράμματα και αντίκτυπος 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

20 λεπτά Ομαδική συζήτηση 

Σημεία τομής και προκλήσεις μεταξύ 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης και 

ποινικής δικαιοσύνης, και ο ρόλος 

των δικαστικών 

15 λεπτά Βιντεοσκοπημένη συζήτηση με 

τον Πρωτοδίκη Mackie  

15 λεπτά Συζήτηση ολομέλειας – Μέρος 1 

40 λεπτά Διάλεξη και άσκηση 

χαρτογράφησης  

Διάλειμμα: 15 λεπτά 

Σημεία τομής και προκλήσεις μεταξύ 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης και 

ποινικής δικαιοσύνης, και ο ρόλος 

των δικαστικών 

20 λεπτά Συζήτηση ολομέλειας – Μέρος 2 

90 

minutes 

Άσκηση σε μικρές ομάδες 

Διάλειμμα: 15 λεπτά 

Σημεία τομής και προκλήσεις μεταξύ 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης και 

ποινικής δικαιοσύνης, και ο ρόλος 

των δικαστικών 

35 λεπτά Συζήτηση ολομέλειας 
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ΔΟΜΗ 

Διάρκεια: 7 ώρες  

Μορφή: 1 ώρα και 30 λεπτά διαδικτυακά, με βιντεοσκοπημένες διαλέξεις,  αυτοκατευθυνόμενη 

ανάγνωση έντυπου υλικού και υλικό βίντεο που παράγεται στο πλαίσιο του έργου. 

Στη δια ζώσης εκδήλωση, 5 ώρες και 30 λεπτά, οι εκπαιδευτές θα συνεχίσουν μετά την Ενότητα Ι, 

επισκοπώντας τα περιεχόμενα που έχουν ήδη αναφερθεί στην διαδικτυακή συνεδρία. Στη δια 

ζώσης εκδήλωση οι εκπαιδευτές θα κάνουν χρήση παρουσιάσεων με την παραδοσιακή μορφή, 

αλλά κυρίως ασκήσεων εξοικείωσης, διαδραστικών ασκήσεων και ομαδικών συζητήσεων.  

Γλώσσα: το εκπαιδευτικό υλικό, που καταρτίζεται στα αγγλικά, μεταφράζεται και/ή υποτιτλίζεται 

στην τοπική γλώσσα. Το υλικό ανάγνωσης και τα βίντεο που προτείνονται εδώ είναι ως επί το 

πλείστον στα αγγλικά και συνιστάται στους εκπαιδευτές να βρουν άλλο υλικό στην τοπική 

γλώσσα που είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο περιεχόμενο της ενότητας 

Εργαλεία: διαδικτυακή πλατφόρμα, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, έντυπο υλικό. 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΊΑ – 1 ΩΡΑ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ 

ΚΎΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ  

1. Προγράμματα αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

• Εισαγωγή στο τι είναι αποκαταστατική διαδικασία  

• Εισαγωγή στο «Τι είναι ένα πρόγραμμα αποκαταστατικής δικαιοσύνης» · πότε 

μπορούμε να ονομάσουμε ένα (νέο) πρόγραμμα ως πρόγραμμα «αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης»; - 6 προϋποθέσεις για ένα (νέο) πρόγραμμα αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης από τον Howard Zehr 

• Διαμεσολάβηση μεταξύ θύματος και δράστη, διάσκεψη, κύκλοι / άμεσοι & έμμεσοι / 

το περιεχόμενο μιας συνάντησης αποκαταστατικής δικαιοσύνης/ λεπτομέρειες των 

διαδικασιών 

2. Επιπτώσεις και αποτελεσματικότητα  

• Μεθοδολογίες αξιολόγησης των επιπτώσεων και της αποτελεσματικότητας της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης που μπορούν να θιγούν: 

o Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή  

o Ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης και εκτίμησης αναγκών και ικανοποίησης (η 

δύναμη των ιστοριών και των αφηγήσεων) 

• Περιεχόμενο, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα: 

▪ Αποτέλεσμα/επιπτώσεις στο έργο και στη λειτουργία του συστήματος ποινικής 

δικαιοσύνης: ποιο είναι το συμφέρον του δικαστή; 

▪ Επιπτώσεις στην υποτροπή και την αποφυγή 

▪ Ο βαθμός στον οποίο έχει επιτευχθεί δικαιοσύνη για τα εμπλεκόμενα μέρη 

▪ Ικανοποίηση των εμπλεκομένων μερών 

▪ Συμφέρον της δικαιοσύνης για τα θύματα και τους δράστες 

▪ Αποτελέσματα δικονομικής δικαιοσύνης 

▪ Συμφωνίες που έχουν συναφθεί, εκπληρωθεί κ.λπ. 

 

 

  ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

► Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις 3 και 4 

► Έντυπο υλικό 5,6, 7 και 8: πρακτική, προγράμματα, επιπτώσεις και αποτελεσματικότητα 

της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 
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ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΊΑ – 5 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ  

 ΚΎΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ  

1. Προγράμματα αποκαταστατικής δικαιοσύνης  

• Διαφορές μεταξύ αποκαταστατικής δικαιοσύνης και άλλων αμιγώς 

αντισταθμιστικών/χρηματικών διευθετήσεων κατόπιν διαπραγματεύσεων, μεταξύ 

ποινικών και αστικών υποθέσεων, μεταξύ διαπραγμάτευσης, διαμεσολάβησης, 

διαιτησίας και δικαστικής απόφασης 

• Πώς οι δικαστές και οι εισαγγελείς μπορούν να επικοινωνούν με τα μέρη από θεσμική 

άποψη σχετικά με την πρόταση για την αποκαταστατική δικαιοσύνη και σχετικά με το 

πρόγραμμα αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

• Πώς οι δικαστές και οι εισαγγελείς μπορούν να ενσωματώσουν το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας της αποκαταστατικής δικαιοσύνης στο έργο και τις αποφάσεις τους 

2. Σημεία τομής και προκλήσεις μεταξύ αποκαταστατικής δικαιοσύνης και ποινικής 

δικαιοσύνης, και ο ρόλος του δικαστικού σώματος  

• Ζητήματα δικαστικής αμεροληψίας, ουδετερότητας, ανεξαρτησίας, δικαστικής 

καταναγκαστικής εξουσίας, νομιμότητας, τεκμηρίου αθωότητας, σε αντιδιαστολή με 

το γεγονός ότι το πρόσωπο που κατηγορείται ή καταδικάζεται για τη ζημία συμφωνεί 

με τα γεγονότα, και πώς αυτά σχετίζονται με την αποκαταστατική δικαιοσύνη 

• Προκλήσεις που σχετίζονται με αυτά τα σημεία τομής 

• Πώς αυτές οι προκλήσεις σχετίζονται με τις πρακτικές αποκαταστατικής δικαιοσύνης και 

την εκτίμηση των αναγκών των θυμάτων, των κατηγορουμένων και των καταδικασθέντων 

• Πρακτικές προκλήσεις όπως:  

o Χρόνος 

o Πρακτικά μέσα 

o Ενημέρωση και επικοινωνία με τα μέρη με σαφή και αμερόληπτο τρόπο 

o Έλλειψη υπηρεσιών αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

o Έλλειψη ανατροφοδότησης ή πληροφοριών από τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης 

• Πώς τα ζητήματα στα σημεία τομής μεταξύ αποκαταστατικής δικαιοσύνης και του 

συστήματος ποινικής δικαιοσύνης καθώς και οι προκλήσεις επηρεάζουν την καθημερινή 

εργασία των δικαστών και των εισαγγελέων: πώς πρέπει να αλλάξει ο ρόλος τους; 

o Για τους εισαγγελείς: δυνατότητα παραπομπής υποθέσεων στην αποκαταστατική 

δικαιοσύνη πριν από την έναρξη της παραδοσιακής ποινικής διαδικασίας 

o Για τους δικαστές: δυνατότητα να λαμβάνουν υπόψη και να επιβεβαιώνουν 

τις συμφωνίες μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών 
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 ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟ ΠΛΆΝΟ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ 

 

 20 λεπτά: Καλωσόρισμα, συστάσεις, ημερήσια διάταξη, κύκλος  

Οι γύροι στον κύκλο θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:  

► Συναισθήματα σχετικά με την συμμετοχή τους σε αυτή τη δεύτερη ενότητα 

► Σκέψεις σχετικά με την ενότητα I 

► Αναστοχασμοί για το διαδικτυακό μέρος της ενότητας II 

► Προσδοκίες για αυτή τη συνεδρία 

► Ερωτήσεις που εγείρονται από την διαδικτυακή ενότητα (ο συντονιστής θα ενημερώσει 

τους εκπαιδευόμενους ότι οι ερωτήσεις δεν θα απαντηθούν από τον εκπαιδευτή στον 

κύκλο, αλλά θα σημειωθούν και θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας) 

 

 1 ώρα και 5 λεπτά: Προγράμματα και επιπτώσεις της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης  

Γραπτή άσκηση: (5 λεπτά) – Κάτω από τις επικεφαλίδες «κίνδυνοι / προκλήσεις» και «οφέλη» γράψτε 

όσες περισσότερες λέξεις / σύντομες προτάσεις μπορείτε (σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα) 

σχετικά με τη χρήση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας 

 

Μελέτη περίπτωσης βίντεο, υπόθεση ενδοοικογενειακής σεξουαλικής βίας (25 λεπτά) 

 

Κύκλος: (15 λεπτά) – κατανόηση των επιπτώσεων και της αποτελεσματικότητας της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης, μέσω των υποθέσεων. Οι γύροι στον κύκλο μπορεί να 

περιλαμβάνουν:  

► Αρχικές σκέψεις, συναισθήματα, απαντήσεις στην ταινία 

► Αναφέρετε ένα πράγμα που ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον / ανησυχητικό / εκπληκτικό / 

προκλητικό; 

 

Ομαδική συζήτηση: (20 λεπτά) – κατανόηση των επιπτώσεων και της αποτελεσματικότητας της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης, μέσω των υποθέσεων + κατανόηση των σημείων τομής και των 
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προκλήσεων μεταξύ αποκαταστατικής δικαιοσύνης και ποινικής δικαιοσύνης, μέσω των 

υποθέσεων.  

Οι ερωτήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: 

► Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις της αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε μια 

τέτοια περίπτωση;  

► Τι μπορεί να καταδειχθεί σχετικά με τις επιπτώσεις της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

γενικότερα;  

► Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης μέσω αυτής της υπόθεσης;  

► Σε ποιο βαθμό αυτό συνάδει ή διαφέρει από τις ιδέες της αποτελεσματικότητας στην 

ποινική δικαιοσύνη;  

► Ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι κίνδυνοι και για ποιον;  

► Ποια θα μπορούσαν να είναι τα οφέλη και για ποιον;  

► Ποια είδη αποτελεσματικότητας έχουν προτεραιότητα στην αποκαταστατική δικαιοσύνη 

έναντι της ποινικής δικαιοσύνης; 

 

 4 ώρες και 5 λεπτά: Σημεία τομής και προκλήσεις μεταξύ 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης και ποινικής δικαιοσύνης, και ο 

ρόλος του δικαστικού σώματος  

Στη διαδικτυακή συνεδρία της Ενότητας ΙΙ, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν το χρόνο και τη 

δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις απαραίτητες έννοιες του νομικού πλαισίου (διεθνούς και 

εθνικού) που τους δίνουν τη δυνατότητα τώρα να συζητήσουν συγκεκριμένα γύρω από τα σημεία 

τομής με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, τις προκλήσεις και τον τρόπο με τον οποίο 

επηρεάζεται ο ρόλος τους. Θα έχουν επίσης λάβει έντυπο υλικό σχετικά με το διεθνές νομικό 

πλαίσιο, το εθνικό νομικό πλαίσιο και τα κύρια ζητήματα των σημείων τομών μεταξύ της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης και του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. 

Στη συνέχεια ξεκινά η συνεδρία σχετικά με αυτά τα σημεία τομής και τις προκλήσεις με την 

προβολή μιας συνέντευξης βίντεο και συνεχίζεται με μια ομαδική συζήτηση. 

Βίντεο συνέντευξης με τον Πρωτοδίκη Mackie: (15 λεπτά) – κατανόηση των επιπτώσεων και της 

αποτελεσματικότητας της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, μέσω των υποθέσεων + κατανόηση των 

σημείων τομών και των προκλήσεων μεταξύ αποκαταστατικής δικαιοσύνης και ποινικής 

δικαιοσύνης, μέσω των υποθέσεων.  
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Ομαδική συζήτηση: (20 λεπτά) – κατανόηση των επιπτώσεων και της αποτελεσματικότητας της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης, μέσω των υποθέσεων + κατανόηση των σημείων τομής και των 

προκλήσεων μεταξύ αποκαταστατικής δικαιοσύνης και ποινικής δικαιοσύνης, μέσω των 

υποθέσεων.  

Οι ερωτήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: 

► Μπορεί η αποκαταστατική δικαιοσύνη να αποτελέσει εργαλείο για τους δικαστές και πηγή 

πληροφοριών που βοηθά και υποστηρίζει τις καταδικαστικές αποφάσεις; 

► Ποια είναι η θέση της δικαστικής αμεροληψίας; Αναλογιζόμενοι, για παράδειγμα, τις 

καταστάσεις της Βόρειας Ιρλανδίας και του Βελγίου, όπου δικαστές και εισαγγελείς 

υποχρεούνται να παραπέμπουν μια υπόθεση στην αποκαταστατική δικαιοσύνη σε 

περιπτώσεις όπου εμπλέκονται ανήλικοι κατηγορούμενοι και πρέπει να αιτιολογούν 

οποιαδήποτε απόφαση τους να μην το πράξουν.  

«Άσκηση χαρτογράφησης»: παρουσίαση των σημείων τομών μεταξύ αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης και ποινικής δικαιοσύνης (40 λεπτά): Οι εκπαιδευτές με την υποστήριξη 

προσκεκλημένων ομιλητών από το τοπικό πλαίσιο (τοπικό δικαστικό σώμα ή/και πανεπιστήμιο) 

αναλύουν στους ασκούμενους τα κύρια νομικά και ποινικά διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν 

τα σημεία τομής μεταξύ αποκαταστατικής δικαιοσύνης και του συστήματος ποινικής 

δικαιοσύνης, τις προκλήσεις και τον ρόλο του δικαστικού σώματος. Ένα σημαντικό εργαλείο 

αναφοράς που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι η άσκηση χαρτογράφησης, αλλά με σαφείς και 

συγκεκριμένες αναφορές στο τοπικό πλαίσιο. 

 

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εκπαίδευσης στην Ιταλία, προσκλήθηκαν για τη 

συνεδρία αυτή δύο καθηγητές ποινικής δικονομίας για να συζητήσουν τα σημεία 

τομής και τις προκλήσεις μεταξύ αποκαταστατικής δικαιοσύνης και ποινικής δικαιοσύνης 

στο ιταλικό νομικό πλαίσιο. Οι επαγγελματίες αυτοί συνέβαλαν στις συζητήσεις καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ημέρας. Η παρακάτω μικρή ομαδική άσκηση προέρχεται από μια άσκηση 

που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εν λόγω εκπαίδευσης στην Ιταλία. 

 

Διάλειμμα: (15 λεπτά)  

 

Συζήτηση στην ολομέλεια Μέρος 2: (20 λεπτά) – κατανόηση των επιπτώσεων και της 

αποτελεσματικότητας της αποκαταστατικής δικαιοσύνης + κατανόηση των σημείων τομών και 

των προκλήσεων μεταξύ αποκαταστατικής δικαιοσύνης και ποινικής δικαιοσύνης.  
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Η ομαδική συζήτηση, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών, μπορεί να καλύψει θέματα σχετικά με:  

► Ζητήματα δικαστικής αμεροληψίας, ουδετερότητας, ανεξαρτησίας, δικαστικής 

καταναγκαστικής εξουσίας, νομιμότητας, τεκμηρίου αθωότητας, σε αντιδιαστολή με το 

γεγονός ότι το πρόσωπο που κατηγορείται ή καταδικάζεται για τη ζημία συμφωνεί με τα 

γεγονότα, και πώς αυτά σχετίζονται με την αποκαταστατική δικαιοσύνη. Ο εκπαιδευτής/οι 

εκπαιδευτές πρέπει να διασφαλίσουν ότι η συζήτηση παραμένει στο πλαίσιο των πρακτικών 

επιπτώσεων αυτών των σημείων τομών και προκλήσεων, έτσι ώστε να αποφευχθούν συζητήσεις 

που ενδεχόμενα να απομακρύνουν τους εκπαιδευόμενους από τη συγκεκριμένη εφαρμογή της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης.  

 

Μικρές ομάδες άσκησης: (90 λεπτά) – Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε 2/3 ομάδες των 7-10 

ατόμων το μέγιστο ανά ομάδα, σχηματίζουν τις ομάδες και καθοδηγούνται στη συζήτηση από 

τους εκπαιδευτές. Κάθε ομάδα θα συζητήσει τις βασικές αρχές της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

και τα σημεία τομής τους με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, με τις σχετικές προκλήσεις.  

Η συζήτηση μπορεί να καλύψει τις βασικές αρχές της αποκαταστατικής δικαιοσύνης: 

►  “(...) Η συμμετοχή στην αποκαταστατική δικαιοσύνη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως 

απόδειξη αποδοχής ενοχής σε μεταγενέστερες νομικές διαδικασίες» [CE Rec(2018)8: 

Κανόνας 30.2].«Η συμμετοχή του δράστη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως απόδειξη 

αποδοχής ενοχής σε μεταγενέστερες νομικές διαδικασίες» [Βασικές Αρχές του ΟΗΕ: παρ. 

8.2], «Οι αποκαταστατικές διαδικασίες  θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν 

υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την απαγγελία κατηγορίας στον δράστη» 

[Βασικές Αρχές του ΟΗΕ: παρ. 7] 

► «(…) ο δράστης έχει αναγνωρίσει τα βασικά πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης» 

[2012/29/ΕΕ Οδηγία: αρθ. 12, c)] · «Τα βασικά πραγματικά περιστατικά μιας υπόθεσης θα 

πρέπει κανονικά να αναγνωρίζονται από τους διαδίκους ως βάση για την έναρξη της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης (…)» [CE Rec(2018)8: Κανόνας 30.1]; «Το θύμα και ο δράστης 

θα πρέπει κανονικά να συμφωνούν επί των βασικών πραγματικών περιστατικών μιας 

υπόθεσης ως βάση για τη συμμετοχή τους σε μια διαδικασία αποκατάστασης» [Βασικές 

Αρχές του ΟΗΕ: παρ. 8.1] 

► συζητήσεις στο πλαίσιο διαδικασιών αποκαταστατικής δικαιοσύνης που δεν διεξάγονται 

δημοσίως, είναι εμπιστευτικές και δεν αποκαλύπτονται στη συνέχεια, εκτός εάν υπάρχει 

συμφωνία των μερών ή όπως απαιτείται από το εθνικό δίκαιο λόγω υπερισχύοντος 

δημοσίου συμφέροντος [2012/29/ΕΕ Οδηγία, άρθρο 12, ε] 

► Οποιαδήποτε συμφωνία συνάπτεται οικειοθελώς και μπορεί να ληφθεί υπόψη σε 

οποιαδήποτε περαιτέρω ποινική διαδικασία [2012/29/ΕΕ Οδηγία, άρθρο 12, δ]. «Τα 

αποτελέσματα των συμφωνιών που προκύπτουν από προγράμματα αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης θα πρέπει, κατά περίπτωση, να εποπτεύονται δικαστικά ή να 
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ενσωματώνονται σε δικαστικές αποφάσεις. Όταν συμβαίνει αυτό, το αποτέλεσμα θα 

πρέπει να έχει το ίδιο καθεστώς με οποιαδήποτε άλλη δικαστική απόφαση ή κρίση και θα 

πρέπει να αποκλείει τη δίωξη για τα ίδια πραγματικά περιστατικά» [Βασικές Αρχές του 

ΟΗΕ: παρ. 15] · Η μη εφαρμογή συμφωνίας, πλην δικαστικής απόφασης, δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την επιβολή αυστηρότερης ποινής σε επακόλουθες 

διαδικασίες ποινικής δικαιοσύνης " [Βασικές Αρχές του ΟΗΕ: παρ. 17 

Ερωτήσεις σχετικά με αυτές τις αρχές (οι εκπαιδευτές μπορούν να καθοδηγήσουν τη συζήτηση 

μέσα από αυτές τις ερωτήσεις σε καθεμία από τις προηγούμενες βασικές αρχές της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης): 

► Γιατί είναι τόσο σημαντικές αυτές οι αρχές/αυτά τα διεθνή πρότυπα; 

► Τι προστατεύουν; 

► Τι εννοούν όσον αφορά την ποινική διαδικασία και τα σημεία τομής τους με την ποινική 

διαδικασία; 

► Πώς μπορούν οι αρχές αυτές να συνυπάρχουν με τις αρχές της ανεξαρτησίας της 

δικαιοσύνης, του τεκμηρίου αθωότητας, της αμεροληψίας της δικαιοσύνης, της 

νομιμότητας, της εμπιστευτικότητας κ.λπ.; 

► Ποια συμφέροντα θα μπορούσαν ενδεχομένως να έρθουν σε σύγκρουση για να 

συμβιβάσουν αυτές τις αρχές με τις αρχές μιας ποινικής διαδικασίας; 

► Τι μπορεί να κάνει ένας δικαστής ή/και ένας εισαγγελέας; Τι να περιμένουν; 

 

Διάλειμμα: (15 λεπτά) 

 

Συζήτηση στην ολομέλεια: (35 λεπτά) – οι Ομάδες επανέρχονται στην ολομέλεια όπου 

συζητούνται τα συμπεράσματα των εργασιών τους 

 

 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

► Βιντεοσκοπημένο υλικό που παράγεται στο πλαίσιο του έργου RE-JUSTICE 

► Συζητήσεις σε κύκλο 

► Συζητήσεις σε ομάδες 

► Άσκηση χαρτογράφησης -  Παράρτημα 15  
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ΕΝΟΤΗΤΑ III : ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

 

ΓΝΩΣΙΑΚΆ ΕΛΛΕΊΜΜΑΤΑ 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ 

Κατανόηση των εμπλεκομένων μερών στην 

αποκαταστατική δικαιοσύνη 

Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους 

τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να 

βρεθούν σε μειονεκτική θέση στο πλαίσιο 

της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης, και 

προθυμία αποφυγής τέτοιων πρακτικών για 

τη διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης 

στην αποκαταστατική δικαιοσύνη, μεταξύ 

άλλων 

Αναγνώριση / κατανόηση της πρόσβασης 

στην αποκαταστατική δικαιοσύνη ως 

δικαίωμα 

Θεωρητική βάση γνώσεων που επιτρέπει την 

κατανόηση των αναγκών του θύματος, 

συμπεριλαμβανομένων των αναγκών 

προστασίας του 

Γνώση των συγκεκριμένων ιδεών βέλτιστης 

πρακτικής για τη συνεργασία με τα θύματα 

και των δεξιοτήτων για την εφαρμογή τους 

στην πράξη 

Γνώση των συγκεκριμένων ιδεών βέλτιστης 

πρακτικής για τη συνεργασία με ομάδες 

κατηγορουμένων και καταδικασθέντων με 

ειδικές ανάγκες προστασίας και των 

δεξιοτήτων για την εφαρμογή τους στην 

πράξη 

Γνώση των συγκεκριμένων ιδεών βέλτιστης 

πρακτικής για συνεργασία με κοινοτικές 

ομάδες / πολίτες που βρίσκονται σε 

δικαστικές διαδικασίες και των δεξιοτήτων 

για την εφαρμογή τους στην πράξη 

Αναγνώριση των δυνατοτήτων της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης για την 

Προσδιορισμός των παραγόντων που θα 

μπορούσαν να συμμετέχουν σε μια 

συγκεκριμένη διαδικασία αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης καθώς και προσδιορισμός και 

γνώση των διαφόρων αναγκών και 

συμφερόντων που τους αφορούν 

Να περιγραφούν οι τρόποι με τους οποίους 

τα θύματα, ο κατηγορούμενος και τα παιδιά 

μπορούν να βρεθούν σε μειονεκτική θέση στο 

πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών 

Να περιγραφούν οι βασικοί παράγοντες που 

συμβάλλουν στην ασφαλή πρόσβαση στην 

αποκαταστατική δικαιοσύνη 

Να παρουσιαστεί ένα επιχείρημα υπέρ της 

πρόσβασης στην αποκαταστατική δικαιοσύνη  

ως δικαίωμα 

Να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο οι 

αρχές της αποκαταστατικής δικαιοσύνης θα 

μπορούσαν να ενσωματωθούν στις συνήθεις 

πρακτικές εργασίας σας 

Να περιγραφούν τα συμφέροντα των 

θυμάτων για θέματα δικαιοσύνης  

Να περιγραφούν οι ανάγκες που συνήθως 

συναντώνται σε παιδιά που εμπλέκονται σε 

ποινικές διαδικασίες 

Να προσδιοριστούν οι ιδέες βέλτιστης 

πρακτικής όταν εργάζεστε με τα θύματα  

Να εντοπιστούν οι πιθανοί κίνδυνοι και 

προκλήσεις όταν εργάζεστε με τα θύματα στο 

πλαίσιο της αποκαταστατικής δικαιοσύνης  

Να εντοπιστούν πιθανοί κίνδυνοι και 

προκλήσεις όταν εργάζεστε με παιδιά στο 

πλαίσιο της αποκαταστατικής δικαιοσύνης  
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αντιμετώπιση των αναγκών των χρηστών 

του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και 

ολόκληρης της κοινότητας 

Δεξιότητες για την αξιολόγηση των 

αναγκών του θύματος, 

συμπεριλαμβανομένων των αναγκών 

προστασίας του 

Δεξιότητες για την αξιολόγηση των 

αναγκών των κατηγορουμένων και των 

καταδικασθέντων 

Δεξιότητες για εργασία χωρίς 

αποκλεισμούς και με σκοπό τη 

μεγιστοποίηση της πρόσβασης σε 

διαδικασίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης, 

ιδίως για ομάδες που παραδοσιακά 

αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση 

στη δικαιοσύνη 

Ικανότητα άντλησης θεωρητικών γνώσεων 

σχετικά με τις ανάγκες των θυμάτων, των 

κατηγορουμένων και των καταδικασθέντων 

Ικανότητα προσδιορισμού διαδικασιών 

μέσω των οποίων μπορούν να συμμετέχουν 

μέλη της κοινότητας ή εκπρόσωποι για να 

διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο σε 

πρακτικές αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

Δυνατότητα ρητής και σαφούς 

επικοινωνίας, και από θεσμική άποψη, ότι 

οποιαδήποτε πρόταση για προγράμματα 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης γίνεται προς 

το ισόρροπο συμφέρον και των δύο μερών 

(του θύματος και του κατηγορούμενου, και 

όλων των άλλων συμμετεχόντων, και όχι 

προς το συμφέρον του ενός εις βάρος του 

άλλου) 

Δεξιότητες που αποδεικνύουν επίσης στα 

θύματα ότι οι απόψεις τους εισακούονται 

και λαμβάνονται υπόψη 

Δεξιότητες επικοινωνίας που επιτρέπουν 

στα ενδιαφερόμενα μέρη να ενημερώνονται 

με σαφή και αμερόληπτο τρόπο σχετικά με 

την αποκαταστατική δικαιοσύνη (και τις 

διαδικασίες, τα προγράμματα, τα πιθανά 

αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της στην 

ποινική διαδικασία) 

Να προσδιοριστούν οι ιδέες βέλτιστης 

πρακτικής όταν εργάζεστε με 

κατηγορούμενους και καταδικασθέντες 

Να εντοπιστούν οι πιθανοί κίνδυνοι και 

προκλήσεις όταν εργάζεστε με 

κατηγορούμενους και καταδικασθέντες στο 

πλαίσιο της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

Να προσδιοριστούν οι ιδέες βέλτιστης 

πρακτικής όταν εργάζεστε με μέλη της 

κοινότητας, ομάδες της κοινότητας και πολίτες 

Να εντοπιστούν πιθανοί κίνδυνοι και 

προκλήσεις όταν εργάζεστε με μέλη της 

κοινότητας, ομάδες της κοινότητας και πολίτες 

στο πλαίσιο της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

Να περιγραφούν οι ανάγκες των χρηστών του 

συστήματος ποινικής δικαιοσύνης 

(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και της 

κοινότητας) και τους τρόπους με τους οποίους 

η αποκαταστατική δικαιοσύνη μπορεί να 

αντιμετωπίσει αυτές τις ανάγκες  

Να προσδιοριστούν οι ανάγκες των θυμάτων 

στις υποθέσεις που παρουσιάστηκαν  

Να προσδιοριστούν οι ανάγκες των παιδιών 

στις υποθέσεις που παρουσιάστηκαν  

Να προσδιοριστούν οι ανάγκες των 

κατηγορουμένων και των καταδικασθέντων 

στις υποθέσεις που παρουσιάστηκαν 

Να προσδιοριστούν τα βήματα που μπορούν 

να ακολουθηθούν στην επαγγελματική 

πρακτική για να διασφαλισθεί η συμπερίληψη 

Να προσδιοριστούν τα βήματα που μπορούν 

να ακολουθηθούν στην επαγγελματική 

πρακτική για να διασφαλισθεί η πρόσβαση 

στην  αποκαταστατική δικαιοσύνη 

Να αναγνωριστούν οι ομάδες ατόμων που 

αντιμετωπίζουν συνήθως εμπόδια στην 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ειδικά μέτρα 

που μπορούν να ληφθούν για τη συμμετοχή 

αυτών των ατόμων και ομάδων 

Να προσδιοριστούν οι ανάγκες των θυμάτων, 

των κατηγορουμένων και των καταδικασθέντων 

στις υποθέσεις που παρουσιάστηκαν και 
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Δεξιότητες επικοινωνίας με τρόπους που 

επιτρέπουν σε όλους τους χρήστες του 

συστήματος ποινικής δικαιοσύνης να 

κατανοήσουν τις νομικές διαδικασίες 

Ικανότητα περιγραφής και εξήγησης των 

διαδικασιών αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

με σαφήνεια και ακρίβεια 

Αξιολόγηση της συμμετοχής των μελών της 

κοινότητας/εκπροσώπων στην 

(αποκαταστατική) δικαιοσύνη 

  

προσδιορίστε τις θεωρίες που θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν σε τέτοιες υποθέσεις 

Να προσδιοριστούν οι ανάγκες των παιδιών 

στις υποθέσεις που παρουσιάστηκαν και 

προσδιορίστε τις θεωρίες που θα μπορούσαν 

να εφαρμοστούν σε μια τέτοια υπόθεση 

Να προσδιοριστούν οι διαδικασίες μέσω των 

οποίων μπορούν να συμμετέχουν μέλη της 

κοινότητας ή εκπρόσωποι για να 

διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο στις 

πρακτικές αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

Να προσδιοριστούν οι τρόποι με τους οποίους 

τα μέλη της κοινότητας θα μπορούσαν να 

συμμετέχουν σε επαγγελματικές πρακτικές 

Προφορική επικοινωνία με διάφορα 

ενδιαφερόμενα μέρη / ακροατήρια σχετικά με 

την αποκαταστατική δικαιοσύνη  

Προσχέδιο γραπτής ανακοίνωσης που 

απευθύνεται σε διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη 

/ ακροατήρια και περιγράφει την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη 

Να ενισχυθούν οι δεξιότητες ενεργής 

ακρόασης 

Να περιγραφούν οι παράγοντες που πρέπει 

να ληφθούν υπόψη κατά την προφορική 

επικοινωνία με τους διαφορετικούς τύπους 

ενδιαφερομένων / ακροατηρίων σχετικά με την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη  

Να περιγραφούν οι παράγοντες που πρέπει 

να ληφθούν υπόψη κατά τη γραπτή 

επικοινωνία με τους διάφορους τύπους 

ενδιαφερομένων / ακροατηρίων  σχετικά με 

την αποκαταστατική δικαιοσύνη  

Να προσδιοριστούν τρόποι με τους οποίους 

μπορεί να βελτιωθεί η προφορική και γραπτή 

επικοινωνία 

Να περιγραφούν τα οφέλη των 

μελών/εκπροσώπων της κοινότητας από την 

(αποκαταστατική) δικαιοσύνη 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (6 ΏΡΕΣ) 

 Τίτλος συνεδρίας Διάρκεια Εργαλείο 

Δ
ια

δ
ικ

τ
υ

α
κ

ά
 

 

Εμπλεκόμενα μέρη της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

 

40 λεπτά Βιντεοσκοπημένη διάλεξη 5 και Έντυπο 

υλικό 9 που συνοδεύει τη διάλεξη 

Δ
ια

 ζ
ώ

σ
η

ς 
σ

υ
ν

ε
δ

ρ
ία

 (
5

 ώ
ρ

ε
ς 

κ
α

ι 
2

0
 λ

ε
π

τ
ά

) 

 

Καλωσόρισμα, συστάσεις, 

ημερήσια διάταξη 

20 λεπτά Κύκλος 

Ποια είναι τα ενδιαφερόμενα 

μέρη της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης; 

20 λεπτά Βίντεο περιπτωσιολογικής μελέτης: 

προσομοίωση διαμεσολάβησης 

(απόσπασμα από το βίντεο του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης) 

25 λεπτά Συζήτηση σε ομάδες 

Διάλειμμα: 10 λεπτά 

Ποια είναι τα εμπλεκόμενα 

μέρη της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης; 

10 λεπτά Βίντεο περιπτωσιολογικής μελέτης: 

Υπόθεση δολοφονίας  

Από κοινού δημιουργία ενός 

«κολάζ» με τα συναισθήματα, 

τα ενδιαφέροντα ή τις ανάγκες 

των κύριων εμπλεκόμενων 

μερών της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

45 λεπτά Ομαδική δραστηριότητα: «μωσαϊκό 

συναισθημάτων» 

Διάλειμμα: 10 λεπτά 

Κατανόηση του ρόλου των 

εμπλεκόμενων μερών στην 

αποκαταστατική δικαιοσύνη: 

παιχνίδι ρόλων 

20 λεπτά Προετοιμασία του παιχνιδιού ρόλων με 

μελέτη περίπτωσης 

30 λεπτά Ανάπτυξη του παιχνιδιού ρόλων 

45 λεπτά Παρακολούθηση και συζήτηση 

παιχνιδιού ρόλων 

Διάλειμμα: 10 λεπτά 

Κατανόηση του ρόλου των 

εμπλεκόμενων μερών στην 

αποκαταστατική δικαιοσύνη: 

παιχνίδι ρόλων 

45 λεπτά 
Παρακολούθηση και συζήτηση 

παιχνιδιού ρόλων 

20 λεπτά 
Κύκλος για την εξαγωγή συμπερασμάτων 

και κλείσιμο 
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ΔΟΜΗ 

Διάρκεια: 6 ώρες  

Μορφή: 40 λεπτά διαδικτυακά, με βιντεοσκοπημένη διάλεξη και έντυπο υλικό. 

Στη συνέχεια,  το περιεχόμενο που έχει ήδη καλυφθεί διαδικτυακά, θα αναπτυχθεί λεπτομερώς 

κατά τη διάρκεια της δια ζώσης συνεδρίας διάρκειας 5 ωρών και 20 λεπτών. Κατά τη διάρκεια της 

δια ζώσης συνεδρίας, οι εκπαιδευτές θα κάνουν χρήση παιχνιδιού ρόλων, ομαδικών 

δραστηριοτήτων και οπτικοακουστικού υλικού. 

Γλώσσα: το εκπαιδευτικό υλικό, που καταρτίζεται στα αγγλικά, μεταφράζεται και/ή υποτιτλίζεται 

στην τοπική γλώσσα. Το υλικό ανάγνωσης και τα βίντεο που προτείνονται εδώ είναι ως επί το 

πλείστον στα αγγλικά και συνιστάται στους εκπαιδευτές να βρουν άλλο υλικό στην τοπική 

γλώσσα που είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο περιεχόμενο της ενότητας 

Εργαλεία: διαδικτυακή πλατφόρμα, βιντεοσκοπημένη διάλεξη, έντυπο υλικό, βίντεο που 

παράγεται στο πλαίσιο του έργου. 
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 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – 40 ΛΕΠΤΑ 

 ΚΎΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ  

Ποια είναι τα εμπλεκόμενα μέρη στην αποκαταστατική δικαιοσύνη;  

• Κύρια εμπλεκόμενα μέρη: θύμα, δράστης, κοινότητα και συντονιστής (κεντρικός 

ρόλος) 

• Άλλα εμπλεκόμενα μέρη: δικηγόροι, αστυνομικοί, επιμελητές αναστολών, 

εργαζόμενοι υποστήριξης θυμάτων, το κράτος, τα μέσα ενημέρωσης, άλλοι 

• Θεωρητικές έννοιες και ορισμοί του θύματος  

• Θεωρητική παρουσίαση των αναγκών των θυμάτων και της έννοιας της ευαλωτότητας 

• Αναφορές σε συγκεκριμένες ομάδες που συναντούν εμπόδια στην πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη – Πρόσθετο υλικό ανάγνωσης για την εμβάθυνση της γνώσης της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης για τα παιδιά και για ομάδες που αντιμετωπίζουν 

εμπόδια στην πρόσβασή τους στην αποκαταστατική δικαιοσύνη. 

 

 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

► Βιντεοσκοπημένη διάλεξη 5 και Έντυπο Υλικό 9  
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 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – 5 ΩΡΕΣ 20 ΛΕΠΤΑ 

 ΚΎΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ  

Γνωρίζοντας και κατανοώντας τους εμπλεκόμενους στην αποκαταστατική 

δικαιοσύνη  

• Ανάγκες και εμπειρίες των θυμάτων 

• Η έννοια της ευαλωτότητας 

• Ανάγκες και εμπειρίες του κατηγορουμένου / καταδικασμένου: Κατανόηση των 

κατηγορουμένων / καταδικασθέντων και των αναγκών τους 

• Ανάγκες και εμπειρίες της κοινότητας / των πολιτών 

• Εισαγωγή και γενική κατανόηση της δυνατότητας προσφοράς αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης και στα παιδιά: παιδιά ως ύποπτα ή κατηγορούμενα άτομα και παιδιά ως 

θύματα 

• Κοινωνικό πλαίσιο των κοινωνικών βλαβών που προκαλούνται από το έγκλημα: 

στάσεις της κοινωνίας απέναντι στα θύματα / (ιδιαίτερες) βλάβες / αντιμετώπιση των 

βλαβών / ορισμός της «κοινότητας» και του ρόλου της κοινότητας στην 

αποκαταστατική δικαιοσύνη 

 

 ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟ ΠΛΆΝΟ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ 

 

 Καλωσόρισμα, συστάσεις, ημερήσια διάταξη, κύκλος (20 λεπτά) 

Ο κύκλος μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:  

► Συναισθήματα για την επιστροφή σε αυτήν την τρίτη ενότητα 

► Σκέψεις για την ενότητα II 

► Σκέψεις για το διαδικτυακό μέρος της ενότητας III 

► Προσδοκίες από αυτή τη συνεδρία 

► Ερωτήσεις που προέκυψαν από το διαδικτυακό μέρος (ο συντονιστής θα ενημερώσει τους 

εκπαιδευόμενους ότι οι ερωτήσεις δεν θα απαντηθούν από τον εκπαιδευτή στον κύκλο, 

αλλά θα σημειωθούν και θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας) 

Ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι στην αποκαταστατική δικαιοσύνη;  
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Βίντεο περιπτωσιολογικής μελέτης (20 λεπτά) και ομαδική συζήτηση (25 λεπτά): 

προβάλλονται αποσπάσματα από το βίντεο του ΑΠΘ, που δείχνουν την προσομοίωση μιας 

διαδικασίας διαμεσολάβησης. Μετά την προβολή του βίντεο θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή 

συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Η συζήτηση μπορεί να καλύψει θέματα όπως: 

► Αρχικές σκέψεις, συναισθήματα, απαντήσεις στην ταινία 

► Ήταν κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον / ανησυχητικό / αποτελεί έκπληξη / πρόκληση; 

 

 Διάλειμμα: (10 λεπτά) 

 

 Βίντεο περιπτωσιολογικής μελέτης: (10 λεπτά)  

Παρουσιάζεται μια άλλη υπόθεση στους εκπαιδευόμενους, σχετικά με διαδικασία 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε υπόθεση φόνου. 

 

 Ομαδική δραστηριότητα - “Μωσαϊκό συναισθημάτων ” (45 λεπτά) 

Στόχοι της δραστηριότητας:  

► Ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευόμενων. 

► Συμπαραγωγή ενός «κολάζ» με τα συναισθήματα, τα ενδιαφέροντα ή τις ανάγκες που 

μπορούν να αντιμετωπίσουν οι κύριοι εμπλεκόμενοι στην αποκαταστατική δικαιοσύνη 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης. 

► Ανάληψη οπτικής και οικοδόμηση ενσυναίσθησης (με τους εμπλεκόμενους στην 

αποκαταστατική δικαιοσύνη) 

► - Προετοιμασία για την άσκηση παιχνιδιού ρόλων 

Υλικά:  

post-it διαφορετικών χρωμάτων, στυλό 

Περιγραφή δραστηριότητας: 
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Μέρος πρώτο - Οι συμμετέχοντες καλούνται να θυμηθούν στιγμές που θυματοποιήθηκαν άμεσα 

η υπέστησαν άδικη μεταχείριση. Οι εκπαιδευτές δίνουν παραδείγματα ως προτροπή, όπως: σας 

έκλεψαν στο δρόμο, σας έκλεψαν το σπίτι, σας κατηγόρησαν ή σας κατηγόρησαν ψευδώς για κάτι, 

σας επιτέθηκαν… Οι συμμετέχοντες καλούνται να γράψουν στα post-it τα συναισθήματα που 

είχαν τη στιγμή του συμβάντος και σε άλλα post-it τα συναισθήματα που είχαν αργότερα. 

Ο εκπαιδευτής δίνει το λόγο σε εθελοντές συμμετέχοντες για να εκφράσουν αυτό που 

περιέγραψαν. Όλα τα post-it να τοποθετούνται στον τοίχο. 

Μέρος δεύτερο - Οι συμμετέχοντες καλούνται να θυμηθούν στιγμές που θυματοποιήθηκαν άμεσα 

η υπέστησαν άδικη μεταχείριση άτομα για τα οποία νοιάζονται. Οι εκπαιδευτές δίνουν 

παραδείγματα ως προτροπή, όπως: έκλεψαν την αδερφή σας στο δρόμο, διέρρηξαν το σπίτι της 

μητέρας σας, το παιδί σας κατηγορήθηκε ψευδώς ή κατηγορήθηκε για κάτι, ο φίλος σας δέχθηκε 

επίθεση κ.λπ. Οι συμμετέχοντες καλούνται να γράψουν στα post-it τα συναισθήματα που είχαν τη 

στιγμή του συμβάντος και σε άλλα post-it τα συναισθήματα που είχαν αργότερα. 

Ο εκπαιδευτής δίνει το λόγο σε εθελοντές συμμετέχοντες για να εκφράσουν αυτό που 

περιέγραψαν. Όλα τα post-it να τοποθετούνται στον τοίχο. 

Μέρος τρίτο - Ζητείται από τους συμμετέχοντες να αναλογιστούν τις καταστάσεις που μόλις 

περιέγραψαν και να σκεφτούν αν υπάρχει κάτι που θα ήθελαν να ρωτήσουν τον/τους δράστη/ους 

εκείνη τη στιγμή ή μετά. Οι εκπαιδευτές δεν πρέπει να ζητούν απαντήσεις δίνοντας 

παραδείγματα. Ο εκπαιδευτής δίνει το λόγο σε εθελοντές συμμετέχοντες για να εκφράσουν αυτό 

που περιέγραψαν. Όλα τα post-it να τοποθετούνται στον τοίχο. 

Μέρος τέταρτο - Ζητείται από τους συμμετέχοντες να θυμηθούν φορές που έχουν βλάψει κάποιον 

ή έκαναν κάτι που ήξεραν ότι ήταν λάθος. Οι εκπαιδευτές δίνουν παραδείγματα ως προτροπή, 

όπως: μιλήσατε άσχημα για κάποιον, λάβατε ένα πλεονέκτημα, αντικείμενο ή άλλο όφελος που 

δεν σας άνηκε και δεν διορθώσατε την κατάσταση, δεν παρεμβήκατε για να βοηθήσετε κάποιον 

όταν υπέστη άδικη μεταχείριση , παρενόχληση ή θυματοποιήθηκε, χαλάσατε κάτι και δεν το 

αναφέρατε… Οι συμμετέχοντες καλούνται να γράψουν στα post-it τα συναισθήματα που είχαν τη 

στιγμή του συμβάντος και σε άλλα post-it τα συναισθήματα που είχαν αργότερα. 

Ο εκπαιδευτής δίνει το λόγο σε εθελοντές συμμετέχοντες για να εκφράσουν αυτό που 

περιέγραψαν. Όλα τα post-it να τοποθετούνται στον τοίχο. 

Μέρος πέμπτο - Ζητείται από τους συμμετέχοντες να θυμηθούν στιγμές που άκουσαν ότι υπήρξε 

έγκλημα ή κάποια άλλη βλάβη στην κοινότητά τους. Οι εκπαιδευτές δίνουν παραδείγματα ως 

προτροπή, όπως: υπήρξαν ταραχές, ένας ηλικιωμένος δέχτηκε επίθεση στο δρόμο τους, υπήρξε 

σειρά διαρρήξεων, αυξήθηκαν οι ληστείες, ένα μέρος που επισκέπτεστε συχνά βανδαλίστηκε… Οι 

συμμετέχοντες καλούνται να γράψουν στα post-it τα συναισθήματα που είχαν τη στιγμή του 

συμβάντος και σε άλλα post-it τα συναισθήματα που είχαν αργότερα. 
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Ο εκπαιδευτής δίνει το λόγο σε εθελοντές συμμετέχοντες για να εκφράσουν αυτό που 

περιέγραψαν. Όλα τα post-it να τοποθετούνται στον τοίχο. 

Μέρος έκτο – Ο εκπαιδευτής ελέγχει το μωσαϊκό των συναισθημάτων στον τοίχο και σχολιάζει τις 

ομοιότητες και τις διαφορές με σφαιρικό τρόπο, ώστε να συζητηθεί πώς τα συναισθήματα 

μεταφράζονται σε ανάγκη για δικαιοσύνη 

Μέρος έβδομο – Η ομάδα να σκεφτεί πώς / εάν οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα μπορούσαν 

να τεθούν στους κατηγορούμενους μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση ορισμένων από τα 

αρνητικά συναισθήματα. 

  

Πρόσθετες πληροφορίες για τους εκπαιδευτές: ορισμένες λέξεις σχετικά με τα συναισθήματα, τις 

ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των μερών που εμπλέκονται στη διαδικασία 

αποκατάστασης: 

1. Άμεσο / έμμεσο θύμα: έλλειψη ασφάλειας, φόβος, έλλειψη ενημέρωσης, θυματοποίηση, 

να γίνει κατανοητός, να εξηγήσει την ιστορία του, να αποκατασταθεί, να υποστηριχθεί, 

επανόρθωση, να αναγνωριστεί και να αποκατασταθεί, να λάβει απαντήσεις, να είναι 

ενεργό μέρος, σεβαστός, πιστευτός, ένταση, μετατραυματικό στρες, πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη, ισότητα, προστατευμένος. 

2. Κατηγορούμενος: λογοδοσία, σεβαστός, άγχος, αποκατάσταση, επίγνωση της βλάβης, 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη, επανόρθωση, προστασία, συγχώρεση. 

3. Κοινότητα: κοινωνική ειρήνη, ένταση, επίγνωση της βλάβης, αναγνώριση βλάβης στα 

θύματα, αποκατάσταση, επανόρθωση, αμερόληπτη. 

4. Συντονιστής: σεβασμός, επικοινωνιακός, ουδέτερος, συμπονετικός, εκπαιδευμένος, 

εγγύτητα, ανοιχτόμυαλος, ενημέρωση, αμερόληπτος. 

5. Επαγγελματίες δικαστικού κλάδου: σεβασμός, ανοιχτόμυαλοι, επικοινωνιακοί, 

εκπαιδευμένοι, εγγύτητα, αμερόληπτοι, ενημέρωση. 

Αυτή η ομαδική δραστηριότητα όχι μόνο θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις 

προσωπικές τους δεξιότητες, αλλά θα δώσει και βήμα για τις απόψεις των κύριων εμπλεκομένων 

στην Αποκαταστατική Δικαιοσύνη (ειδικά των θυμάτων). Επιπλέον, θα ενισχύσει τις 

συναισθηματικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων (π.χ. να συμπάσχουν με τα μέρη όταν έχει 

προκύψει μια ποινική διαφορά, να μπορούν να επικοινωνούν με τα θύματα για τα συναισθήματα 

και τις εμπειρίες τους από μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση ή με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη). 

 

 10 λεπτά: Διάλειμμα 
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Ομαδική δραστηριότητα – Παιχνίδι ρόλων (170 λεπτά, 

συμπεριλαμβανομένου του διαλείμματος και του τελικού κύκλου)) 

20 λεπτά: προετοιμασία του παιχνιδιού ρόλων. 

Παρουσιάζεται το παιχνίδι ρόλων που βασίζεται σε περιπτωσιολογική μελέτη και γίνεται η 

απαραίτητη προετοιμασία. Η ιδέα είναι να προετοιμαστεί ένα παιχνίδι ρόλων στο οποίο μπορούν να 

εντοπιστούν τα κύρια ενδιαφέροντα και οι ανάγκες των μερών που εμπλέκονται στην 

αποκαταστατική δικαιοσύνη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επιλέξτε μια περιπτωσιολογική μελέτη. 

Αρχικά, οι εκπαιδευτές εξηγούν τα κύρια περιεχόμενα και τις κατευθυντήριες γραμμές για το 

παιχνίδι ρόλων, το τι απαιτείται από τους συμμετέχοντες καθώς και την ανάπτυξή του. Ο 

εκπαιδευτής εξηγεί τους ρόλους στους συμμετέχοντες, το γενικό σενάριο και δίνει μερικές 

βασικές λεπτομέρειες σχετικά με το πώς διεξάγεται μια συνάντηση αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης. Το παιχνίδι ρόλων στη συνέχεια εξελίσσεται ως εξής: 

► Οι εθελοντές συμμετέχοντες προσφέρονται να συμμετάσχουν στο παιχνίδι ρόλων, ως 

κύριοι εμπλεκόμενοι 

► Καθώς η ιδέα είναι να προσομοιωθεί μια αποκαταστατική διαμεσολάβηση, δύο 

εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν τους δύο ρόλους του θύματος και του δράστη 

► Εάν το επιτρέπει το κλίμα μεταξύ της ομάδας, εμπλέκονται περισσότεροι εκπαιδευόμενοι 

(οικειοθελώς) απευθείας στο παιχνίδι ρόλων, και στο ρόλο του διαμεσολαβητή/ών, 

διαφορετικά τους ρόλους αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτές (οι οποίοι ωστόσο θα 

πρέπει πάντα να ενθαρρύνουν την ενεργή και άμεση συμμετοχή των εκπαιδευομένων) 

 

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εκπαίδευσης στην Ιταλία, οι συμμετέχοντες 

χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Οι εκπαιδευτές εξήγησαν τους στόχους του παιχνιδιού 

ρόλων και έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

που επρόκειτο να προσομοιάσει το παιχνίδι ρόλων (τι κάνουν τα μέρη, τι συμβαίνει σε μια 

τέτοια συνάντηση, ποιοι οι ρόλοι των εμπλεκόμενων μερών). Στη συνέχεια, ζητήθηκε από 

τους συμμετέχοντες να αναλάβουν έναν ρόλο (οικειοθελώς), ως δράστης, θύμα, 

συντονιστής/οι (και εάν εμπλέκονταν άλλα μέρη). Οι δύο εθελοντές στο ρόλο του θύματος 

και του δράστη εκείνο το σημείο βγήκαν με τον εκπαιδευτή και μίλησαν για την υπόθεση 

που επέλεξαν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι (θύμα και δράστης), με βάση την καθημερινή 

εργασιακή τους εμπειρία. Μετά από αυτό, επέστρεψαν στην αίθουσα όπου ο εκπαιδευτής 

παρουσίασε τις βασικές λεπτομέρειες για την υπόθεση σε όλους τους άλλους 

εκπαιδευόμενους και στη συνέχεια ξεκίνησε το παιχνίδι ρόλων. Κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού ρόλων, οι εκπαιδευόμενοι που δεν συμμετείχαν άμεσα στο παιχνίδι, έπρεπε να 

παρατηρήσουν προσεκτικά, να κρατήσουν σημειώσεις και στη συνέχεια να σχολιάσουν. 
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30 λεπτά: ανάπτυξη του παιχνιδιού ρόλων. 

Είδος υπόθεσης: πλημμέλημα. Λαμβάνονται υπόψη διαφορετικές προοπτικές, ανάγκες και 

συμφέροντα. 

Τα άτομα που δεν έχουν αναλάβει να παίξουν έναν χαρακτήρα στο παιχνίδι ρόλων, καλούνται να 

κρατήσουν σημειώσεις. Θα κρατούν σημειώσεις για τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία που 

εκφράζεται από τα μέρη, σημειώνοντας πιθανά συναισθήματα, ανάγκες και ενδιαφέροντα που 

μπορεί να εκδηλωθούν άμεσα ή έμμεσα. 

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες για τους εκπαιδευτές: Η ανατροφοδότηση σχετικά με την άσκηση μπορεί 

να είναι μια πραγματικά καλή ευκαιρία για να επαναλάβετε προηγούμενα μαθήματα και να 

επικεντρωθείτε στην εμβάθυνση της μάθησης που αφορά τις δεξιότητες επικοινωνίας. Θα 

μπορούσατε να συλλέξετε στοιχεία και ερωτήσεις που θα πρέπει να εξετάσουν οι εκπαιδευόμενοι 

ενώ παρακολουθούν το παιχνίδι ρόλων:  

► Πληροφορίες που δόθηκαν: κατάλογος αξιών και προτύπων αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης. Ερωτήσεις: Σημειώστε πώς εμφανίστηκαν οι αξίες της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης και πώς θα μπορούσαν να ενισχυθούν. Ποιες αξίες απουσιάζουν και πώς θα 

μπορούσαν να εισαχθούν; 

► Πληροφορίες που δόθηκαν: ορισμοί αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Ερωτήσεις: ποια 

στοιχεία στο παιχνίδι ρόλων δείχνουν ότι  η διαδικασία ήταν εντός των ορισμών της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης; Τι έλειπε; Πώς θα μπορούσε αυτό να βελτιωθεί; 

► Πληροφορίες που δόθηκαν: θεωρητικά πλαίσια αποκαταστατικής δικαιοσύνης: Ε: μπορεί 

να εντοπιστεί κάποιο από τα θεωρητικά πλαίσια στην αλληλεπίδραση που 

παρουσιάζεται; 

► Πληροφορίες που δόθηκαν: Προγράμματα αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Ε: Φανταστείτε 

ότι αντί για διαμεσολάβηση γίνεται μια ομαδική συνάντηση. Ποιοι θα μπορούσαν / θα 

έπρεπε να προσκληθούν; Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι οπτικές τους; Πώς η 

συμπερίληψή τους θα ενίσχυε / πιθανώς θα παρεμπόδιζε τη διαδικασία; Φανταστείτε ότι 

αντί για διαμεσολάβηση γίνεται ένας κύκλος Ποιοι θα μπορούσαν / θα έπρεπε να 

προσκληθούν; Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι οπτικές τους; Πώς η συμπερίληψή τους θα 

ενίσχυε / πιθανώς θα παρεμπόδιζε τη διαδικασία; 

Γενικές ερωτήσεις: Πώς πιστεύετε ότι θα ήταν διαφορετική η διαδικασία / το αποτέλεσμα αν η 

υπόθεση πήγαινε μόνο στο δικαστήριο; Τι πιστεύετε ότι θα είχαν κερδίσει οι συμμετέχοντες από 

αυτή τη διαδικασία που δεν θα είχαν κερδίσει αν η υπόθεση πήγαινε στο δικαστήριο; Υπήρχαν 

κάποιοι κίνδυνοι ή προκλήσεις ή ανησυχητικές ενδείξεις σε αυτό που είδατε; Εάν το ένα ή και τα 

δύο εμπλεκόμενα μέρη ήταν παιδιά, ποιοι παράγοντες θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη; 
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 1 ώρα 40 λεπτά: σχολιασμό παιχνιδιού ρόλων και συζήτηση 

συμπεριλαμβανομένου διαλείμματος  

10 λεπτών  

Κατά τη διάρκεια αυτού του μέρους της συζήτησης, οι συμμετέχοντες στο παιχνίδι ρόλων και 

όλοι οι άλλοι εκπαιδευόμενοι μοιράζονται τα σχόλιά τους. Οι εκπαιδευτές θα ηγηθούν της 

συζήτησης ζητώντας σχόλια από τους «ηθοποιούς» και από το υπόλοιπο κοινό σχετικά με τις 

διάφορες πτυχές για τις οποίες κλήθηκαν να κρατήσουν σημειώσεις. Κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης, ο εκπαιδευτής θα παρέχει στους συμμετέχοντες κατευθυντήριες γραμμές/καλές 

πρακτικές που θα τους επιτρέψουν να μάθουν πώς να εντοπίζουν και να λύνουν τα κύρια 

προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη διάρκεια μιας αποκαταστατικής 

διαδικασίας. 

20 λεπτά: συμπεράσματα και λήξη 

Οι εκπαιδευτές θα χρειαστούν λίγο χρόνο στο τέλος αυτής της ενότητας για να βγάλουν κάποια 

συμπεράσματα και να ολοκληρώσουν τη συνεδρία σωστά. Μπορεί να πραγματοποιηθεί ένας 

κύκλος για τη συγκέντρωση των κύριων συμπερασμάτων από τους εκπαιδευόμενους. 

Κατά την εξαγωγή των συμπερασμάτων, οι εκπαιδευτές θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη τους 

ορισμένες από τις ακόλουθες πτυχές: 

► Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των μερών που εμπλέκονται στη 

διαδικασία αποκατάστασης και η σημασία της ειδικής προστασίας για τα συμφέροντα των 

θυμάτων και των δραστών όταν ανήκουν σε μια κατηγορία που κινδυνεύει να 

αντιμετωπίσει εμπόδια στην πρόσβαση στην αποκαταστατική δικαιοσύνη (παιδιά, άτομα 

με αναπηρίες, άτομα που ανήκουν σε κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούσες ομάδες, 

μετανάστες ή/και άτομα με ξένη καταγωγή, εθνικές μειονότητες) 

► Η έννοια της ευαλωτότητας και της δευτερογενούς θυματοποίησης 

► Υποσχόμενες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν με τα μέρη που εμπλέκονται στη 

διαδικασία αποκατάστασης 

► Έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η αποκαταστατική δικαιοσύνη έχει το 

πλεονέκτημα/όφελος να λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των συμφερόντων και των 

αναγκών όλων των εμπλεκομένων μερών.  

Ο κύκλος μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:  

► Σκέψεις / συναισθήματα για την ενότητα III 

►  Γενικότεροι προβληματισμοί για την έως τώρα εκπαίδευση 

► Η εκπαίδευση σας κάνει να σκεφτείτε τον ρόλο σας διαφορετικά; Αν ναι, πώς; 

► Ποιες αλλαγές, εάν υπάρχουν, πιστεύετε ότι θα προσπαθήσετε να εφαρμόσετε; 
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 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

► Βιντεοσκοπημένο υλικό που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου από τα KU Leuven, EFRJ 

και Moderator, και από τους εθνικούς εταίρους: Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνο, 

Πανεπιστήμιο Carlos III της Μαδρίτης και ΑΠΘ 

► Κύκλος 

► Παιχνίδι ρόλων 

► Ομαδικές συζητήσεις 

 

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΕΣ

► Ευρωπαϊκό έργο RE-TREAT. Υπερεθνική Έκθεση για την θέση των θυμάτων σεξουαλικής 

βίας στις ποινικές διαδικασίες (Εθνικές εκθέσεις από Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία και 

Έκθεση Βέλτιστων Πρακτικών). Διαθέσιμα στο: https://sexualviolencejustice.eu/ebook/ 

► Sexual violence and victims’ justice interests”, in Restorative Responses to Sexual Violence, 

Legal, Social and Therapeutic Dimensions”, ZINSSTAG, E., & KEENAN, M. Great Britain: 

Routledge, 2017.  

► https://www.youtube.com/watch?v=_EMMSqiTIkw&ab_channel=Javiermacipecosta

https://sexualviolencejustice.eu/ebook/
https://www.youtube.com/watch?v=_EMMSqiTIkw&ab_channel=Javiermacipecosta
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ENOTHTA IV: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΓΝΩΣΙΑΚΆ ΕΛΛΕΊΜΜΑΤΑ 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ 

Γνώση και κατανόηση των νομικών μέσων 

που σχετίζονται με την αποκαταστατική 

δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των 

θυμάτων, των κατηγορουμένων και των 

καταδικασθέντων 

Γνώση και κατανόηση πολιτικών 

(ευρωπαϊκών και υπερεθνικών) σχετικών με 

την αποκαταστατική δικαιοσύνη και τα 

δικαιώματα των θυμάτων, των 

κατηγορουμένων και των καταδικασθέντων 

Γνώση της εναρμόνισης της νομοθεσίας της 

ΕΕ και των ευρωπαϊκών κανονισμών σχετικά 

με την αποκαταστατική δικαιοσύνη και την 

Οδηγία για τα Θύματα στα εθνικά πλαίσια 

άλλων χωρών 

Γνώση πολιτικών και πρακτικών 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε άλλα 

κράτη μέλη 

Κατανόηση του τοπικού και εθνικού τοπίου 

σε σχέση με τις υπηρεσίες αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ της 

γραπτής νομοθεσίας και του νόμου στην 

πράξη όσον αφορά την αποκαταστατική 

δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των 

θυμάτων, των κατηγορουμένων και των 

καταδικασθέντων, με βάση τις αρχές της 

ευθυδικίας και τη διασφάλιση της δέουσας 

διαδικασίας 

Εξοικείωση και κατανόηση του περιεχομένου 

της Σύστασης CM/Rec (2018)8 σχετικά με την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη σε ποινικές 

υποθέσεις 

Εξοικείωση και κατανόηση του περιεχομένου 

της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τα θύματα της ΕΕ 

Εξοικείωση και κατανόηση του περιεχομένου 

του Εγχειριδίου του ΟΗΕ για την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη. (2η έκδοση) 

Εξοικείωση και κατανόηση του περιεχομένου 

των εθνικών νομικών πράξεων σχετικά με τη 

χρήση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε 

ποινικές υποθέσεις 

Να περιγραφεί πώς οι νόμοι της ΕΕ και οι 

ευρωπαϊκοί κανονισμοί σχετικά με την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη και την οδηγία για 

τα θύματα έχουν εναρμονιστεί στο εθνικό 

πλαίσιο άλλων χωρών 

Να περιγραφούν οι πολιτικές 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης που 

εφαρμόζονται σε άλλα κράτη μέλη και πώς 

αυτές οι πολιτικές υποστηρίζουν την εκτέλεση 

της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

Ενημέρωση σχετικά με το ποιες τοπικές και 

εθνικές υπηρεσίες εφαρμόζουν ή θα 

μπορούσαν να υποστηρίξουν την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη και τις πρακτικές 

αποκατάστασης και τον πιθανό ρόλο τους 

Ενημέρωση για το πώς οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα 
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Κατανόηση των συνθηκών (νομικών και μη) 

υπό τις οποίες μπορεί να λάβει χώρα η 

αποκαταστατική δικαιοσύνη 

Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η 

αποκαταστατική δικαιοσύνη μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά στάδια του 

δικαστικού συστήματος 

Κατανόηση της φύσης και της λειτουργίας 

των συμφωνιών σε διαδικασίες 

αποκατάστασης και του τρόπου με τον 

οποίο η παρουσία ή η απουσία συμφωνιών 

αποκατάστασης μπορεί να ενσωματωθεί 

στη διαδικασία ποινικής δικαιοσύνης 

Κατανόηση των πρακτικών προκλήσεων σε 

σχέση με την αποκαταστατική δικαιοσύνη 

Κατανόηση του τοπικού και εθνικού 

πλαισίου σε σχέση με τις υπηρεσίες 

υποστήριξης θυμάτων, τις υπηρεσίες 

υποστήριξης κατηγορουμένων και τις 

υπηρεσίες υποστήριξης καταδικασθέντων 

Εμπεριστατωμένη γνώση σχετικά με την 

πρακτική εφαρμογή της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης σε τοπικό επίπεδο (π.χ. 

διαδικασίες παραπομπής, 

χρονοδιαγράμματα) 

Κατανόηση του ρόλου και των απαιτήσεων 

των επαγγελματιών της δικαιοσύνης στις 

τοπικές υπηρεσίες αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης αλλά  και των θυμάτων 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

Ικανότητα υποστήριξης των διαδικασιών 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης ακόμη και 

όταν δεν ορίζεται ρητά στη νομοθεσία σε 

εθνικό επίπεδο, με βάση τις αρχές της 

ευθυδικίας και την διασφάλιση της δέουσας 

διαδικασίας 

Ικανότητα αξιοποίησης διδαγμάτων από 

άλλες χώρες σχετικά με τις διαδικασίες 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης ακόμη και 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης και σε πρακτικές 

αποκατάστασης 

Να εξηγηθούν  τα κενά μεταξύ της γραπτής 

νομοθεσίας και του νόμου στην πράξη όσον 

αφορά την αποκαταστατική δικαιοσύνη 

Να εξηγηθούν οι τρόποι με τους οποίους η 

αποκαταστατική δικαιοσύνη και οι 

αποκαταστατικές πρακτικές μπορούν να 

εφαρμοστούν ελλείψει σαφούς νομικού 

πλαισίου 

Να περιγραφούν οι τρόποι με τους οποίους 

μπορεί να εφαρμοστεί η αποκαταστατική 

δικαιοσύνη σε «διασυνοριακές» υποθέσεις. 

Να παρουσιαστεί μιας σειρά νομικών και 

πρακτικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για 

την αποκαταστατική δικαιοσύνη 

Να εξηγηθούν τα διαδικαστικά βήματα για την 

έναρξη της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

προδικαστικά, πριν από την καταδίκη και μετά 

την καταδίκη που προκύπτει από την 

διαδικασία ποινικής δικαιοσύνης. 

Να περιγραφούν οι λόγοι για τους οποίους η 

αποκαταστατική δικαιοσύνη θα μπορούσε να 

θεωρηθεί κατάλληλη επιλογή στα στάδια 

προδικαστικά, πριν από την καταδίκη και μετά 

την καταδίκη που προκύπτει από την 

διαδικασία ποινικής δικαιοσύνης 

Να περιγραφούν οι βασικές πτυχές των 

συμφωνιών αποκαταστατικής δικαιοσύνης, 

συμπεριλαμβανομένης της βάσης πάνω στην 

οποία διαμορφώθηκαν 

Να προσδιοριστούν οι τύποι των 

πληροφοριών που αναμένουν να λάβουν οι 

δικαστικοί φορείς σχετικά με τις συμφωνίες και 

τα επίπεδα των πληροφοριών που συνήθως δεν 

κοινοποιούνται στους δικαστικούς φορείς 

Να εξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι 

δικαστικοί φορείς μπορούν να ενσωματώσουν 

την παρουσία ή την απουσία συμφωνιών 
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όταν δεν ορίζεται ρητά στη νομοθεσία σε 

εθνικό επίπεδο 

Ικανότητα εφαρμογής του νόμου και των 

πολιτικών με τρόπους που παρέχουν 

ευκαιρίες για αποκαταστατική δικαιοσύνη 

όπου χρειάζεται 

 

αποκατάστασης στη διαδικασία ποινικής 

δικαιοσύνης 

Να προσδιοριστούν οι πρακτικές προκλήσεις 

που είναι πιθανό να σχετίζονται με την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη 

Να προταθούν τρόποι με τους οποίους 

μπορούν να μετριαστούν οι πρακτικές 

προκλήσεις που σχετίζονται με την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη 

Να αναγνωριστεί τουλάχιστον ένας τοπικός 

και ένας εθνικός οργανισμός που παρέχει 

υποστήριξη σε θύματα και κατηγορούμενους 

και να εξηγηθούν συνοπτικά οι τύποι 

υποστήριξης που προσφέρονται. 

Να παρουσιαστούν αναλυτικά οι διαδικασίες 

παραπομπής και τα χρονοδιαγράμματα για 

θύματα και κατηγορούμενους που εμπλέκονται 

σε διαδικασίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

ή/και άλλες τοπικές υπηρεσίες υποστήριξης 

Να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο οι 

δικαστικοί λειτουργοί μπορούν να 

υποστηρίξουν τα θύματα να έχουν πρόσβαση 

στην αποκαταστατική δικαιοσύνη ή/και σε 

άλλες υπηρεσίες υποστήριξης 

Να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο οι 

δικαστικοί μπορούν να εφαρμόσουν 

μεμονωμένα διαδικασίες και αρχές 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε τοπικό 

επίπεδο 

Να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο έχουν 

εφαρμοστεί οι διαδικασίες και αρχές 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε τοπικό 

επίπεδο σε κάθε χώρα και πώς μια παρόμοια 

εφαρμογή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε 

τοπικό επίπεδο 

Να περιγραφούν ορισμένοι τρόποι με τους 

οποίους μπορούν να δημιουργηθούν ευκαιρίες 

για αποκαταστατική δικαιοσύνη και 

αποκαταστατικές πρακτικές εντός των 

υφιστάμενων τοπικών νομικών πλαισίων και 

πολιτικών 
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 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (5 ΩΡΕΣ 30 ΛΕΠΤΑ) 

 

Τίτλος συνεδρίας Διάρκεια Εργαλείο 

Δ
ια

δ
ικ

τ
υ

α
κ

ά
 (

2
 ώ

ρ
ε

ς
 3

0
 λ

ε
π

τ
ά

) 

 

Υπερεθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

του διεθνούς νομικού πλαισίου και 

πλαισίου πολιτικής στην 

αποκαταστατική δικαιοσύνη 

15 λεπτά Έντυπο 10 

Διεθνές και συγκριτικό νομικό 

πλαίσιο της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης  

30 λεπτά Βιντεοσκοπημένη διάλεξη 6 

Διεθνές και συγκριτικό νομικό 

πλαίσιο της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

10 λεπτά Βιντεοσκοπημένη συνέντευξη 

Βέλγου Εισαγγελέα  

Διεθνές και συγκριτικό νομικό 

πλαίσιο της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

30 λεπτά Αυτό-καθοδηγούμενη ανάγνωση  

Τοπικό νομικό πλαίσιο της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

50 λεπτά Αυτό-καθοδηγούμενη ανάγνωση για 

το εθνικό πλαίσιο 

Διεθνές και συγκριτικό νομικό 

πλαίσιο της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

15 λεπτά Βιντεοσκοπημένη συνέντευξη του 

Tim Chapman, Προέδρου EFRJ 

Δ
ια

 ζ
ώ

σ
η

ς 
(3

 ώ
ρ

ε
ς
) 

 

Καλωσόρισμα και εισαγωγή στην 

ημερήσια διάταξη 

5 λεπτά  

Διεθνές και συγκριτικό νομικό 

πλαίσιο της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

10 λεπτά Κουίζ που περιλαμβάνεται στο 

εγχειρίδιο 

45 λεπτά Άσκηση σε μικρές ομάδες 

Διάλειμμα: 10 λεπτά 

Αξίες και πρότυπα της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης στο εθνικό νομικό πλαίσιο 

και πλαίσιο πολιτικής 

15 λεπτά Διάλεξη 

45 λεπτά Άσκηση σε μικρές ομάδες 

Ο ρόλος των δικαστικών στο εθνικό 

νομικό πλαίσιο και πλαίσιο 

πολιτικής 

20 λεπτά Ζωντανή παρουσίαση ντόπιου 

ομιλητή  

30 λεπτά Συνεδρία Ερωταπαντήσεων 
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ΔΟΜΗ 

 

Διάρκεια: 5 ώρες και 30 λεπτά 

Μορφή: Παρέχονται 2 ώρες και 30 λεπτά διαδικτυακά, με αυτοκατευθυνόμενη ανάγνωση 

φυλλαδίων και άλλου υλικού που προτείνεται στις ακόλουθες ενότητες, και με βιντεοσκοπημένη 

διάλεξη και συνέντευξη. 

Αφού οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθήσουν το διαδικτυακό μέρος της εκπαίδευσης, η δια ζώσης 

συνεδρία διάρκειας 3 ωρών θα εστιάσει στα περιεχόμενα που έχουν ήδη καλυφθεί στην 

ηλεκτρονική συνεδρία. Στην δια ζώσης συνεδρία, οι εκπαιδευτές θα κάνουν χρήση παρουσιάσεων 

στην παραδοσιακή μορφή, ασκήσεις εξοικείωσης, διαδραστικές ασκήσεις, ομαδικές συζητήσεις 

Γλώσσα: το εκπαιδευτικό υλικό, που καταρτίζεται στα αγγλικά, μεταφράζεται και/ή υποτιτλίζεται 

στην τοπική γλώσσα. Το υλικό ανάγνωσης και τα βίντεο που προτείνονται εδώ, είναι ως επί το 

πλείστον στα αγγλικά και συνιστάται στους εκπαιδευτές να βρουν άλλο υλικό στην τοπική 

γλώσσα που είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο περιεχόμενο της ενότητας 

Εργαλεία: διαδικτυακή πλατφόρμα, βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, έντυπο υλικό, υλικό προς 

ανάγνωση. 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ 

 ΚΎΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ  

1. Διεθνές νομικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής  

• Υπερεθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο του διεθνούς νομικού πλαισίου και πλαισίου 

πολιτικής 

• Βασικές χρήσεις της εφαρμογής αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε ποινικές υποθέσεις 

(ΟΗΕ) 

• Εγχειρίδιο ΟΗΕ για προγράμματα αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

• Σύσταση CM/Rec (2018)8 αναφορικά με την αποκαταστατική δικαιοσύνη σε ποινικές 

υποθέσεις. 

• Οδηγία 2012/29/EU περί Θυμάτων, εκθέσεις και συνεισφορές 

ερευνητών/επαγγελματιών σχετικά με τη θέση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

στην εν λόγω Οδηγία, και την επίπτωση της εν λόγω νομοθεσίας στα εμπλεκόμενα 

μέρη (π.χ. το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την αποκαταστατική δικαιοσύνη) 

2. Εθνικό νομικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής 

• Ο ρόλος της νομοθεσίας, ο ρόλος των εθνικών κατευθυντήριων γραμμών και ο ρόλος 

του δικαστικού σώματος στην αποκαταστατική δικαιοσύνη 

• Αποκαταστατική δικαιοσύνη και εθνικό Σύνταγμα (εάν υπάρχει) 

• Αποκαταστατική δικαιοσύνη για παιδιά και νέους 

• Αποκαταστατική δικαιοσύνη για ενήλικες σε διάφορα στάδια της ποινικής 

διαδικασίας: 

i) προδικαστικά 

ii) κατά τη δίκη 

iii) μετά τη δίκη 

• Γεωγραφική διάχυση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης στη χώρα 

• Εσωτερικοί μη-δεσμευτικοί κανόνες δικαίου: πρωτόκολλα/συμφωνίες από/μεταξύ 

δικαστικών αρχών, υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης, τοπικές αρχές, ΜΚΟ 

3. Συγκριτικό νομικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής 

• Παραδείγματα μοντέλων αποκαταστατικής δικαιοσύνης από άλλες χώρες, ώστε οι 

εκπαιδευόμενοι να μπορούν να κατανοήσουν τις αξίες, τις αρχές και τα νομικά 

πλαίσια που υπάρχουν στην αποκαταστατική δικαιοσύνη και τον τρόπο εφαρμογής 

τους 
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 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

► Έντυπο υλικό 10 

► Βιντεοσκοπημένη διάλεξη 6 

► Βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις με Βέλγο εισαγγελέα και τον Πρόεδρο του EFRJ 

► Υλικό για αυτό-κατευθυνόμενη ανάγνωση που παρέχεται από τους εκπαιδευτές σχετικά 

με το εθνικό πλαίσιο, βάσει του κύριου περιεχομένου που αναφέρεται παραπάνω  

► Βιντεοσκοπημένη συζήτηση μεταξύ του Edit Törzs (Εκτελεστικού Διευθυντή του 

Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Αποκαταστατική Δικαιοσύνη) και του Tim Chapman 

(Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του EFRJ) 
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 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – 3 ΩΡΕΣ 

 ΚΎΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ 

1. Διεθνές και συγκριτικό νομικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής  

• Το περιεχόμενο που παρασχέθηκε στην διαδικτυακή συνεδρία αξιολογείται και 

επισκοπείται από τους ομιλητές. Απαντώνται οι ερωτήσεις. 

2. Εθνικό νομικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής 

• Ο ρόλος της νομοθεσίας στην αποκαταστατική δικαιοσύνη.  

• Ο θεμελιώδης ρόλος των νομοθετικών διατάξεων για τη διασφάλιση 

προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας ή αποκαταστατικής δικαιοσύνης στα σημεία 

όπου αυτή διασταυρώνεται με τους θεσμούς ποινικής δικαιοσύνης: το νομικό πλαίσιο 

ως κρίσιμο πλεονέκτημα για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης και την ενίσχυση της αντιληπτής νομιμότητας 

o Βασικές αρχές ΟΗΕ: παρ.12 

o CE Rec (2018)8, Κανόνες 21-23 

• Η ανάγκη συνδυασμού της νομοθεσίας με την ποιότητα της πρακτικής εφαρμογής, τη 

χρηματοδότηση, την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη συνεργασία μεταξύ των 

παρόχων για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης. 

• Η ανάγκη να αποφευχθεί ότι οι νομικές προϋποθέσεις και η σοβαρότητα του 

αδικήματος περιορίζουν το είδος των υποθέσεων που είναι επιλέξιμες για 

αποκαταστατική δικαιοσύνη 

• Η πιθανή διευκολυντική και προστατευτική λειτουργία της εθνικής νομοθεσίας ώστε 

να διασφαλίζει 

o Την προσβασιμότητα στην αποκαταστατική δικαιοσύνη σε όλα τα στάδια του 

συστήματος ποινικής δικαιοσύνης 

o Την προβλεψιμότητα στην χρήση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης  

o Τις κατάλληλες παραπομπές στην αποκαταστατική δικαιοσύνη  

o Τις νομικές ασφαλιστικές δικλείδες για όσους συμμετέχουν σε προγράμματα 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

• Εθνική νομοθεσία για την αποκαταστατική δικαιοσύνη: πιθανές ενάρετες επιλογές 

νομοθετικής αναγνώρισης που ενισχύουν την εμπιστοσύνη στην αποκαταστατική 

δικαιοσύνη και συμβάλλουν σε μια πιο συστηματική και συμμορφωτική εφαρμογή 

έναντι μιας πιθανής αντιπαραγωγικής νομοθεσίας που έρχεται σε αντίθεση και 

προδίδει τις βασικές αρχές της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

• Εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την αποκαταστατική δικαιοσύνη ως ποιοτικές 

εναλλακτικές ή συμπληρωματικές στην εθνική νομοθεσία για την παροχή συμβουλών 
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αναφορικά με την υιοθέτηση πρωτοκόλλων που διέπουν τη διεξαγωγή παρέμβασης 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης και σχετίζονται με τις ανάγκες και τα δικαιώματα των 

μερών, της τοπικής κοινότητας, του δικαστικού συστήματος και των φορέων 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης. 

• Υπάρχον εθνικό πλαίσιο στην χώρα (υπενθύμιση του υλικού που παρουσιάστηκε στην 

διαδικτυακή συνεδρία) 

o Νομοθεσία, πολιτικές και πρωτόκολλα 

o Εστίαση στους εθνικούς κανόνες για ενημέρωση των εμπλεκομένων σχετικά 

με τα δικαιώματά τους, τη φύση της διαδικασίας αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης, τις πιθανές συνέπειες της απόφασής τους να συμμετάσχουν και 

τις λεπτομέρειες τυχόν διαδικασιών καταγγελίας 

o Παρουσία και συγκεκριμένη λειτουργία υπηρεσιών αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης. 

o Συμμόρφωση και προδοσίες βάσει των υπερεθνικών βασικών αρχών της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

3. Ο ρόλος του δικαστικού σώματος στο εθνικό νομικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής 

• Ο ρόλος των εισαγγελέων και των δικαστών στην ενημέρωση των εμπλεκομένων 

σχετικά με τα δικαιώματά τους, τη φύση της διαδικασίας αποκατάστασης, τις πιθανές 

συνέπειες της απόφασής τους να συμμετάσχουν και τυχόν διαδικασίες καταγγελίας. 

• Ο ρόλος των εισαγγελέων και των δικαστών σε διάφορες εθνικές δικαιοδοσίες και σε 

διάφορα στάδια της ποινικής δικαιοσύνης όπου η αποκαταστατική δικαιοσύνη 

διασταυρώνεται με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. 

• Ο ρόλος των εισαγγελέων και των δικαστών στις παραπομπές σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία. 

• Δικαστική εποπτεία των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων αποκατάστασης 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τα όριά της. 

• Επίπτωση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης στη δικαστική απόφαση σύμφωνα με 

την εθνική νομοθεσία. 

• Ανάγκη κοινής κατανόησης σχετικά με την αποκαταστατική δικαιοσύνη: διαβούλευση, 

συνεργασία και συντονισμός μεταξύ εισαγγελέων, δικαστών, δικαστικών αρχών, 

φορέων ποινικής δικαιοσύνης και αποκαταστατικής δικαιοσύνης, νομικών 

επαγγελματιών, υπηρεσιών θυμάτων και κοινοτήτων. 

• Ήπιες, μη τεχνικές «αποκαταστατικές» δεξιότητες που αλληλοεπιδρούν με δικαστικές 

εξουσίες και εγγυήσεις. 
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 ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟ ΠΛΆΝΟ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ 

 

 Διεθνές νομικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής (1 ώρα 10 λεπτά) 

5 λεπτά: οι εκπαιδευτές υπενθυμίζουν το περιεχόμενο της αυτοκατευθυνόμενης ανάγνωσης που 

συμπεριλαμβάνονταν στη διαδικτυακή συνεδρία, παρέχοντας μια ανακεφαλαίωση του διεθνούς 

νομικού και πολιτικού πλαισίου για την αποκαταστατική δικαιοσύνη, και παραδείγματα διεθνών 

πρακτικών και σκέψεις για περαιτέρω προβληματισμό 

 

10 λεπτά: οι εκπαιδευτές προτείνουν τη συμπλήρωση ενός κουίζ μέσω της εφαρμογής Poll 

Everywhere.8 Οι συμμετέχοντες πρέπει απλά να διαθέτουν κινητό τηλέφωνο και να απαντήσουν 

στις ερωτήσεις μέσω του τηλεφώνου τους.  

 

 

ΚΟΥΊΖ 

Σύμφωνα με τις κύριες διεθνείς νομικές διατάξεις: 

1. Η αποκαταστατική δικαιοσύνη πρέπει να είναι διαθέσιμη: 

α) σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

β) μόνο κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας 

γ) μόνο κατά τη διάρκεια της δίκης 

δ) μόνο σε διαδικασίες που αφορούν ανήλικους 

 

2. Οι αποφάσεις των δικαστικών αρχών να αποσύρουν την κατηγορία επειδή έχει 

επιτευχθεί συμφωνία μέσω αποκαταστατικής δικαιοσύνης: 

α) δεν αποκλείουν την επανέναρξη της διαδικασίας 

β) έχουν την ίδια ισχύ που αποδίδεται  από την οικεία νομοθεσία σε παρόμοιες αποφάσεις 

που βασίζονται σε διαφορετικό πλαίσιο 

γ) αποκλείουν την επανεκκίνηση της διαδικασίας 

δ) δεν επιτρέπονται 

 

 

 

8 Εναλλακτικές εφαρμογές: Slido, Mentimeter, Kahoot: https://kahoot.com/ / https://www.mentimeter.com / 

https://www.sli.do/. 

https://pollev.com/home
https://pollev.com/home
https://kahoot.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.sli.do/
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3. Η συμμετοχή σε προγράμματα αποκαταστατικής δικαιοσύνης: 

α) μπορεί να επιβληθεί από τον νόμο 

β) μπορεί να επιβληθεί από τον δικαστή 

γ) μπορεί να επιβληθεί από την αστυνομία 

δ) πρέπει πάντα να είναι σε εθελοντική βάση 

 

4. Σύμφωνα με τη Σύσταση CM/Rec (2018) 8 του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα 

προγράμματα αποκαταστατικής δικαιοσύνης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται: 

α) μόνον αν είναι προς όφελος του θύματος 

β) μόνον αν είναι προς όφελος του κατηγορουμένου 

γ) προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών 

δ) προς όφελος του εισαγγελέα/δικαστή 

 

5. Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/29/EU, τα προγράμματα αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται: 

α) μόνον αν είναι προς όφελος του κατηγορουμένου 

β) μόνον αν είναι προς όφελος του θύματος 

γ) μόνον προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών 

δ) προς όφελος του εισαγγελέα/δικαστή 

 

6. Η συναίνεση των συμβαλλομένων μερών στην χρήση των προγραμμάτων 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης: 

α) μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή 

β) δεν μπορεί να ανακληθεί 

γ) μπορεί να ανακληθεί πριν την έναρξη του προγράμματος 

δ) μπορεί να ανακληθεί μόνο με την άδεια της δικαστικής αρχής 

 

7. Προκειμένου να συμμετάσχει στα προγράμματα αποκαταστατικής δικαιοσύνης, ο 

κατηγορούμενος θα πρέπει: 

α) να δηλώσει ένοχος 

β) να αναγνωρίσει τα βασικά στοιχεία της υπόθεσης 

γ) να αποζημιώσει το θύμα για τη βλάβη 

δ) να προσφέρει κοινωφελή εργασία 

 

8. Η συμμετοχή σε προγράμματα αποκαταστατικής δικαιοσύνης: 

α) ισούται με παραδοχή της ενοχής σε επακόλουθες διαδικασίες 

β) δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως παραδοχή της ενοχής σε επακόλουθες διαδικασίες 

γ) αποτελεί ενοχοποιητικό στοιχείο 

θ) αποτελεί απαλλακτικό στοιχείο 

 

9. Τα προγράμματα αποκαταστατικής δικαιοσύνης αποτελούν επιλογή εάν: 

α) υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την καταδίκη του δράστη 

β) δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την εκκίνηση ποινικής διαδικασίας 

γ) υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την απαγγελία κατηγορίας 

δ) ο ύποπτος έχει καθαρό ποινικό μητρώο 
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10. Οι δηλώσεις που γίνονται κατά την διάρκεια των προγραμμάτων αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης, κοινοποιούνται: 

α) πάντα 

β) με συναίνεση των εμπλεκομένων μερών 

γ) ποτέ 

δ) μόνο αν έχουν ενοχοποιητική αξία 

 

11. Τα θύματα πρέπει να ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των προγραμμάτων 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης: 

α) κατά την πρώτη επαφή με την αρχή που έχει αναλάβει τη διαδικασία 

β) κατά την ακρόαση 

γ) κατά την απαγγελία της κατηγορίας 

δ) μόνον κατά την φάση εκτέλεσης 

 

12. Όταν το έγκλημα θεωρείται σοβαρό: 

α) αποκλείεται η πρόσβαση σε προγράμματα αποκαταστατικής δικαιοσύνης  

β) αποκλείεται η πρόσβαση σε προγράμματα αποκαταστατικής δικαιοσύνης κατά την 

ανακριτική φάση  

γ) δεν αποκλείεται η πρόσβαση στα προγράμματα αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

δ) αποκλείεται η πρόσβαση σε προγράμματα αποκαταστατικής δικαιοσύνης πριν την 

καταδίκη 

 

13. Το περιεχόμενο των συμφωνιών αποκαταστατικής δικαιοσύνης: 

α) ορίζεται από τον Νόμο 

β) επιβάλλεται από τον δικαστή 

γ) επιβάλλεται από τους διαμεσολαβητές 

δ) καθορίζεται από τα εμπλεκόμενα μέρη, με τη συνδρομή του διαμεσολαβητή / 

συντονιστή 

 

14. Η ύπαρξη ανισορροπίας ισχύος μεταξύ των συμβαλλομένων μερών: 

α) αρκεί, από μόνη της, για να αποκλείσει την πρόσβαση σε προγράμματα 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

β) θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την απόφαση υπέρ της εφαρμογής 

προγράμματος αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

γ) δεν σχετίζεται με την εφαρμογή προγραμμάτων αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

δ) αποκλείει την πρόσβαση σε προγράμματα αποκαταστατικής δικαιοσύνης, εκτός εάν ο 

κατηγορούμενος αποδεχτεί την ενοχή του  

 

15. Η αποτυχία εφαρμογής της συμφωνίας αποκαταστατικής δικαιοσύνης: 

α) τεκμηριώνει την καταδίκη 

β) δικαιολογεί την απόφαση για αυστηρότερη ποινή 

γ) δεν δικαιολογεί την απόφαση για αυστηρότερη ποινή 

δ) δικαιολογεί την εφαρμογή ασφαλιστικών μέτρων 

 

Σωστές απαντήσεις 

1 – α); 2 – β); 3 – β); 4 – γ); 5 – β); 6 – α); 7 – β); 8 – β); 9 – γ); 10 – β); 11 – α); 12 – γ); 13 – δ); 14 – 

β); 15 – γ) 
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45 λεπτά: οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες για να εκπονήσουν μια εργασία. Παρακάτω 

παρατίθενται δύο ιδέες για εργασία: οι εκπαιδευτές θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των δύο, 

ανάλογα με το πλαίσιο και την εξοικείωσή τους με τα εργαλεία. Οι εργασίες ελέγχουν τόσο τις 

γνώσεις των εκπαιδευομένων μετά τις διαδικτυακές συνεδρίες όσο και μετά τις προηγούμενες δια 

ζώσης συνεδρίες και ενθαρρύνουν τον περαιτέρω προβληματισμό τους σχετικά με την εφαρμογή 

των διεθνών νομικών προτύπων για την αποκαταστατική δικαιοσύνη. 

 

 

Ομαδική εργασία IV.1 

Μετά τις διαλέξεις για το διεθνές νομικό πλαίσιο και το πλαίσιο πολιτικής 

για την αποκαταστατική δικαιοσύνη, οι συμμετέχοντες καλούνται να χωριστούν σε μικρές 

ομοιογενείς ομάδες ανάλογα με την ιδιότητά τους: 

I. διαχωρισμός εισαγγελέων και δικαστών και, όταν είναι δυνατόν, 

II. διαχωρισμός ανάλογα με το αν εμπλέκονται προδικαστικά/κατά τη δίκη/μετά τη δίκη 

και τους ζητείται να προσδιορίσουν και να συζητήσουν σχετικά με τις συνέπειες της 

διαδικασίας –ανάλογα με τα διαφορετικά στάδια της– που μπορούν να συσχετιστούν με τις 

αρχές της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και πώς αυτές οι αρχές μπορούν να εφαρμοστούν 

ελλείψει νομικού πλαισίου για την αποκαταστατική δικαιοσύνη (20 λεπτά) 

Π.χ.: 

Ομάδα 1: Εθελοντική συμμετοχή 

Ομάδα 2: Εμπιστευτικότητα 

Ομάδα 3: Προσβασιμότητα  

Ομάδα 4:  Η συναίνεση στην αποκαταστατική δικαιοσύνη δεν αποτελεί παραδοχή ενοχής 

(τεκμήριο της αθωότητας) 

Ομάδα 5: Δικαίωμα στην ενημέρωση 

Ομάδα 6: Ne bis in idem 

Ομάδα 7: Το θέμα του «χρόνου» 

Ομάδα 8: Συμφωνίες και αντίκτυπος στην ποινική διαδικασία 

 

Οι απαντήσεις στη συνέχεια διαμοιράζονται και συζητούνται στην ολομέλεια (25 λεπτά).  
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Ομαδική εργασία IV.2  

Μετά τις διαλέξεις για το διεθνές νομικό πλαίσιο και το πλαίσιο πολιτικής για την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη, οι συμμετέχοντες καλούνται να χωριστούν σε μικρές ομοιογενείς 

ομάδες: 

I. Η κάθε ομάδα περιλαμβάνει και εισαγγελείς και δικαστές και 

II.  Συγκεντρώνει συμμετέχοντες που εργάζονται στην ίδια δικαιοδοσία 

(ανηλίκων/ενηλίκων) και στο ίδιο στάδιο της ποινικής διαδικασίας (προδικαστικό 

/δίκη/μετά τη δίκη)  

Η κάθε ομάδα καλείται να αναγνωρίσει το νόημα και τις διαδικαστικές συνέπειες μιας 

συγκεκριμένης αρχής ή σύστασης που καλύπτεται από τις διεθνείς νομικές διατάξεις (20 λεπτά). 

Π.χ.: 

Ομάδα 1: Εθελοντική συμμετοχή 

Ομάδα 2: Εμπιστευτικότητα 

Ομάδα 3: Προσβασιμότητα  

Ομάδα 4:  Η συναίνεση στην αποκαταστατική δικαιοσύνη δεν αποτελεί παραδοχή ενοχής 

(τεκμήριο της αθωότητας) 

Ομάδα 5: Δικαίωμα στην ενημέρωση 

Ομάδα 6: Ne bis in idem 

Ομάδα 7: Το θέμα του «χρόνου» 

Ομάδα 8: Συμφωνίες και αντίκτυπος στην ποινική διαδικασία 

 

Οι απαντήσεις στη συνέχεια διαμοιράζονται και συζητούνται στην ολομέλεια (25 λεπτά). 

 

 10 λεπτά: διάλειμμα 

 

 Εθνικό νομικό πλαίσιο (1 ώρα) 

15 λεπτά: Οι εκπαιδευτές φέρνουν στο επίκεντρο της συζήτησης το εθνικό πλαίσιο, παρέχοντας 

πρώτα μια ανακεφαλαίωση του περιεχομένου που οι εκπαιδευόμενοι είχαν ήδη διδαχθεί στη 

διαδικτυακή συνεδρία. Ιδανικά, το επίκεντρο της συζήτησης των επόμενων 2 ωρών αυτής της 

ενότητας θα πρέπει να είναι ο ρόλος του νόμου στην αποκαταστατική δικαιοσύνη και οι 

λεπτομέρειες σχετικά με το εθνικό πλαίσιο που μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους 
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να κατανοήσουν τι είναι πρακτικά δυνατόν στη χώρα τους όσον αφορά την εφαρμογή της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης. 

 

45 λεπτά: οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες για να εκπονήσουν μια εργασία. Παρακάτω 

παρατίθενται δύο ιδέες για εργασία: οι εκπαιδευτές θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των δύο, 

ανάλογα με το πλαίσιο και την εξοικείωσή τους με τα εργαλεία, και να προσφέρουν μια σειρά 

δραστηριοτήτων. Οι εργασίες ελέγχουν τόσο τις γνώσεις των εκπαιδευομένων έως αυτό το σημείο 

αλλά και ενθαρρύνουν τον περαιτέρω προβληματισμό τους σχετικά με την εφαρμογή των 

διεθνών νομικών προτύπων για την αποκαταστατική δικαιοσύνη με εστίαση της συζήτησης στον 

δικό τους ρόλο, ήτοι τον ρόλο των δικαστικών στην αποκαταστατική δικαιοσύνη. 

 

 

Ομαδική εργασία IV.3  

Μετά τις διαλέξεις για το υπάρχον διεθνές νομικό πλαίσιο και το 

πλαίσιο πολιτικής για την αποκαταστατική δικαιοσύνη, οι συμμετέχοντες καλούνται να 

χωριστούν σε μικρές ομοιογενείς ομάδες ανάλογα με την ιδιότητά τους: 

I. διαχωρισμός εισαγγελέων και δικαστών και, όταν είναι δυνατόν, 

II. διαχωρισμός ανάλογα με το αν εμπλέκονται προδικαστικά/κατά τη δίκη/μετά τη δίκη 

και τους ζητείται να προσομοιώσουν μια επίσημη ενημέρωση των εμπλεκομένων στην 

ποινική διαδικασία σχετικά με τη δυνατότητα συμπερίληψης σε πρόγραμμα 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης, ανάλογα με το συγκεκριμένο στάδιο της 

διαδικασίας/υπόθεσης (25 λεπτά). 

Οι προτάσεις στη συνέχεια διαμοιράζονται και συζητούνται στην ολομέλεια (20 λεπτά).  
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Ομαδική εργασία IV.4  

Μετά τις διαλέξεις για το υπάρχον διεθνές νομικό πλαίσιο και το 

πλαίσιο πολιτικής για την αποκαταστατική δικαιοσύνη, οι συμμετέχοντες καλούνται να 

χωριστούν σε μικρές ομοιογενείς ομάδες: 

I. Η κάθε ομάδα περιλαμβάνει και εισαγγελείς και δικαστές και 

II.  Συγκεντρώνει συμμετέχοντες που εργάζονται στην ίδια δικαιοδοσία 

(ανηλίκων/ενηλίκων) και στο ίδιο στάδιο της ποινικής διαδικασίας (προδικαστικό 

/δίκη/μετά τη δίκη)  

Η κάθε ομάδα καλείται να επιλέξει μία συγκεκριμένη υπόθεση από αυτές που 

διαχειρίζονται επί του παρόντος και να εξετάσει τα εξής θέματα 

• Συγκεκριμένη παραπομπή,  

• Δικαστική εποπτεία  

• Πιθανές επιπτώσεις στις δικαστικές αποφάσεις  

Βάσει της εθνικής νομοθεσίας (25 λεπτά). 

► Στη συνέχεια παρουσιάζεται και συζητείται στην ολομέλεια μια σύντομη περίληψη 

από κάθε ομάδα (20 λεπτά). 

 

Ο ρόλος των δικαστικών στο εθνικό νομικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής (50 λεπτά) 

20 λεπτά: ένας προσκεκλημένος ομιλητής από το δικαστικό σώμα – δικαστής ή/και εισαγγελέας – 

με εμπειρία στην αποκαταστατική δικαιοσύνη σε τοπικό και/ή διεθνές επίπεδο καλείται να 

μοιραστεί την εμπειρία του με τους εκπαιδευόμενους και να απαντήσει στις ερωτήσεις τους9. 

 

30 λεπτά: η προηγούμενη παρέμβαση θα πυροδοτήσει περαιτέρω ερωτήσεις και συζήτηση την 

οποία οι εκπαιδευτές θα πρέπει να κατευθύνουν προς συγκεκριμένους προβληματισμούς σχετικά 

με τα σημεία που αναφέρονται στα παραπάνω περιεχόμενα και που επαναλαμβάνονται 

παρακάτω: 

 

9 Όπως προτάθηκε νωρίτερα, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αποκαταστατική 
Δικαιοσύνη εάν χρειάζεστε βοήθεια προκειμένου να επικοινωνήσετε με τους κατάλληλους ομιλητές – σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο.  
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► Ο ρόλος των εισαγγελέων και των δικαστών στην ενημέρωση των εμπλεκομένων σχετικά 

με τα δικαιώματά τους, τη φύση της διαδικασίας αποκατάστασης, τις πιθανές συνέπειες 

της απόφασής τους να συμμετάσχουν και τυχόν διαδικασίες καταγγελίας. 

► Ο ρόλος των εισαγγελέων και των δικαστών σε διάφορες εθνικές δικαιοδοσίες και σε 

διάφορα στάδια της ποινικής δικαιοσύνης όπου η αποκαταστατική δικαιοσύνη 

διασταυρώνεται με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. 

► Ο ρόλος των εισαγγελέων και των δικαστών στις παραπομπές σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία. 

► Δικαστική εποπτεία των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων αποκατάστασης σύμφωνα 

με την εθνική νομοθεσία και τα όριά της. 

► Επίπτωση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης στη δικαστική απόφαση σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία. 

► Ανάγκη κοινής κατανόησης σχετικά με την αποκαταστατική δικαιοσύνη: διαβούλευση, 

συνεργασία και συντονισμός μεταξύ εισαγγελέων, δικαστών, δικαστικών αρχών, φορέων 

ποινικής δικαιοσύνης και αποκαταστατικής δικαιοσύνης, νομικών επαγγελματιών, 

υπηρεσιών θυμάτων και κοινοτήτων. 

► Ήπιες, μη τεχνικές «αποκαταστατικές» δεξιότητες που αλληλεπιδρούν με δικαστικές 

εξουσίες και εγγυήσεις. 

 

Οι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν κατά νου ότι η συζήτηση σχετικά με την πρακτική χρήση της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε κάθε εθνικό πλαίσιο θα συνεχιστεί στην επόμενη και 

τελευταία ενότητα, η οποία είναι εστιασμένη εξ ολοκλήρου στις εφαρμογές αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης σε επίπεδο υπόθεσης και οργανισμού. 

 

Η συζήτηση σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επικεντρωθεί σε νομικές διατάξεις και να θέσει 

τις βάσεις του προβληματισμού για την επόμενη ενότητα. 

 

 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

► Κουίζ, Poll Everywhere 

► Ομαδική εργασία 1 ή 2 

► Ομαδική εργασία 3 ή 4 

► Παρέμβαση προσκεκλημένου ομιλητή
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ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

 

ΓΝΩΣΙΑΚΆ ΕΛΛΕΊΜΜΑΤΑ 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ 

Κατανόηση του ρόλου των δικαστικών στις 

τοπικές πρακτικές και την πρακτική 

εφαρμογή των διαδικασιών αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης 

Δυνατότητα ενεργοποίησης της διαδικασίας 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης προς όφελος 

όλων των εμπλεκομένων, όποτε ζητηθεί από 

τους εμπλεκόμενους 

Ήπιες δεξιότητες (π.χ. ενεργητική ακρόαση) 

Δυνατότητα διεξαγωγής διαδικασιών 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης όπου 

πληρούνται οι αρχές της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης (εμπιστευτικότητα, εθελοντική 

συμμετοχή, ουδετερότητα, ο 

κατηγορούμενος ή ο καταδικασθείς 

αποδέχεται τα γεγονότα της υπόθεσης κ.λπ.) 

Ικανότητα κατανόησης των αναγκών των 

θυμάτων στην εκάστοτε υπόθεση και 

κατανόηση των τοπικών πρακτικών 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης για την λήψη 

αποφάσεων 

Ικανότητα διεξαγωγής διαδικασιών 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης όπου 

πληρούνται οι προϋποθέσεις για 

αποκαταστατική δικαιοσύνη 

Δυνατότητα συμβολής στο κλίμα 

οργανωτικής αλλαγής που θα επιτρέψει το 

διευρυμένη εφαρμογή της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης και την αυξημένη προστασία 

Να περιγραφούν οι διαφορετικοί τρόποι με 

τους οποίους οι επαγγελματίες του 

δικαστικού κλάδου μπορούν να εφαρμόσουν 

τις αρχές της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

στην καθημερινή τους εργασία 

Να εξηγηθεί πώς οι επαγγελματίες του 

δικαστικού κλάδου μπορούν να εμπλακούν 

στην πρακτική της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης σε τοπικό επίπεδο, 

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 

ή/και της έναρξης διαδικασιών 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

Να περιγραφεί η διαδικασία ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ των διαμεσολαβητών 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης και του 

Δικαστηρίου μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

Να δοθούν παραδείγματα βέλτιστων 

πρακτικών αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

από άλλες χώρες και να μελετηθεί πώς αυτές 

θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην 

καθημερινή πρακτική 

Να περιγραφούν τα βήματα που θα 

ληφθούν για την έναρξη της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης ή μιας 

αποκαταστατικής παρέμβασης 

Να αξιολογηθεί η γραπτή και προφορική 

επικοινωνία που έλαβε χώρα σε 

προηγούμενες συνεδρίες και να προταθούν 

τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να 

βελτιωθεί 
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των δικαιωμάτων των θυμάτων, των 

κατηγορουμένων και των καταδικασθέντων 

Ικανότητα ανάπτυξης συνεργασίας με 

οργανώσεις υποστήριξης θυμάτων και 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης ακόμη και 

όταν λειτουργούν εκτός του συστήματος 

ποινικής δικαιοσύνης 

Ικανότητα προσαρμογής των εργασιακών 

πρακτικών ώστε να καταστεί δυνατή η 

εφαρμογή της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

και να υιοθετηθεί μια προσέγγιση με 

ευαισθησία προς τα θύματα. 

 

Να εξηγηθούν τα βασικά σημεία προσοχής 

που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση 

θετικής γραπτής και προφορικής 

επικοινωνίας από ένα άτομο με εξουσία 

Να εξηγηθούν οι αρχές της ενεργητικής 

ακρόασης 

Να περιγραφούν τα βήματα που θα 

ληφθούν για την έναρξη της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης ή μιας 

αποκαταστατικής παρέμβασης 

Να εξηγηθούν οι αποφάσεις σχετικά με 

υποθέσεις αποκαταστατικής δικαιοσύνης με 

βάση τη γνώση των αναγκών των 

ενδιαφερομένων και την παροχή τοπικών 

υπηρεσιών 

Να περιγραφούν οι πιθανοί κίνδυνοι και τα 

οφέλη της παρέμβασης αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης με βάση περιπτωσιολογικής 

μελέτης 

Να προταθούν τρόποι με τους οποίους η 

αποκαταστατική δικαιοσύνη και οι 

αποκαταστατικές πρακτικές θα μπορούσαν 

να εφαρμοστούν στην καθημερινή πράξη 

Να παρουσιαστούν αναλυτικά οι 

διαδικασίες που απαιτούνται για την έναρξη 

της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και των 

αποκαταστατικών απαντήσεων 

Να περιγραφούν τα βήματα που θα 

μπορούσαν να ληφθούν για να ενισχυθεί η 

εφαρμογή αξιών αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης στις τρέχουσες οργανωτικές 

δομές. 

Να περιγραφούν τα βασικά εμπόδια στην 

αποκαταστατική δικαιοσύνη που σχετίζονται 

με την οργανωτική κουλτούρα στο σύστημα 

δικαιοσύνης και να προταθούν τρόποι για να 

ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια 

Να προταθούν τρόποι με τους οποίους 

μπορεί να αναπτυχθεί και/ή να ενισχυθεί η 

συνεργασία με οργανισμούς που μπορούν να 
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υποστηρίξουν την αποκαταστατική 

δικαιοσύνη και τη βοήθεια στα θύματα 

Να περιγραφούν οι βασικοί τρόποι με τους 

οποίους μπορούν να τροποποιηθούν οι 

τρέχουσες πρακτικές για να διευκολυνθεί η 

αποκαταστατική δικαιοσύνη 

Να περιγραφούν οι βασικοί τρόποι με τους 

οποίους μπορούν να τροποποιηθούν οι 

τρέχουσες πρακτικές για να ενισχυθεί η 

ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες των 

θυμάτων 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (5 ΩΡΕΣ 30 ΛΕΠΤΑ) 

 

Τίτλος συνεδρίας Διάρκεια Εργαλείο 

Δ
ια

δ
ικ

τ
υ

α
κ

ά
  

(4
5

 λ
ε

π
τ

ά
) 

 

Πρακτικές αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης σε άλλες χώρες 

9 λεπτά Βιντεοσκοπημένη συνέντευξη 

Βέλγου δικαστή  

Υπηρεσίες και πρακτικές 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης στη 

χώρα σας 

33 λεπτά Αυτό-κατευθυνόμενη 

ανάγνωση εθνικού φυλλαδίου 

Λήξη 3 λεπτά Βίντεο λήξης  
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Καλωσόρισμα, συστάσεις, ημερήσια 

διάταξη 

20 λεπτά Κύκλος 

Η αποκαταστατική δικαιοσύνη σε 

επίπεδο υπόθεσης 

45 λεπτά Άσκηση σε μικρές ομάδες – 

Επικοινωνιακές δεξιότητες 

Διάλειμμα: 10 λεπτά 

Η αποκαταστατική δικαιοσύνη σε 

επίπεδο υπόθεσης 

45 λεπτά Άσκηση σε μικρές ομάδες – 

άσκηση βασισμένη σε 

υπόθεση 

Η αποκαταστατική δικαιοσύνη σε 

επίπεδο οργανισμού 

30 λεπτά Άσκηση σε μικρές ομάδες – 

προχωρώντας με την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη  

Λήξη 30 λεπτά Κύκλος λήξης 
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Συμβολή στην ανάπτυξη ενός 

ευρωπαϊκού μοντέλου για την 

δικαστική κατάρτιση στην 

αποκαταστατική δικαιοσύνη 

 

1 ώρα 10 

λεπτά 

 

Τελική εργασία 

Ερωτηματολόγιο μετά την κατάρτιση 25 λεπτά Διαδικτυακή έρευνα 
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ΔΟΜΗ  

Διάρκεια: 5 ώρες 30 λεπτά 

Μορφή: Παρέχεται διαδικτυακά μια συνεδρία 45 λεπτών, κατά την οποία προβάλλονται 

βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις δικαστών και εισαγγελέων από διάφορες χώρες της ΕΕ. 

Αφού οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθήσουν το διαδικτυακό μέρος της εκπαίδευσης για την 

Ενότητα V, η δια ζώσης συνεδρία θα διαρκέσει 3 ώρες και θα επισκοπηθούν τα περιεχόμενα που 

αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες. Στην δια ζώσης συνεδρία, οι εκπαιδευτές θα 

χρησιμοποιήσουν παρουσιάσεις στην παραδοσιακή μορφή, αλλά κυρίως ασκήσεις εξοικείωσης, 

διαδραστικές ασκήσεις, ομαδικές συζητήσεις, ομαδικές ασκήσεις. 

Γλώσσα: το εκπαιδευτικό υλικό, που καταρτίζεται στα αγγλικά, μεταφράζεται και/ή υποτιτλίζεται 

στην τοπική γλώσσα. Το υλικό ανάγνωσης και τα βίντεο που προτείνονται εδώ είναι ως επί το 

πλείστον στα αγγλικά και συνιστάται στους εκπαιδευτές να βρουν άλλο υλικό στην τοπική 

γλώσσα που είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο περιεχόμενο της ενότητας 

Εργαλεία: διαδικτυακή πλατφόρμα, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, έντυπο υλικό. 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – 45 ΛΕΠΤΑ 

 ΚΎΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ  

1. Προϋποθέσεις για την αποκαταστατική δικαιοσύνη (για παιδιά και ενήλικες):  

Κριτήρια επιλογής υποθέσεων / κενά μεταξύ δυνατοτήτων και πρακτικής εφαρμογής / 

Σημασία και περιορισμοί των δικαστικών φορέων ως θεματοφυλάκων / αποκαταστατική 

δικαιοσύνη σε διαφορετικά στάδια του συστήματος / συμφωνίες κατανόησης και έλλειψη 

συμφωνιών 

 

2. Διαδικασίες παρακίνησης για θύματα και παραβάτες (σημαντικές για δικαστές και 

εισαγγελείς) 

 

 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

► Βιντεοσκοπημένη συνέντευξη με Βέλγο δικαστή 

► Εθνικά ενημερωτικά φυλλάδια με πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης που είναι διαθέσιμες σε τοπικό επίπεδο 

► Αποκαταστατική δικαιοσύνη και συστημική εφαρμογή: Επιτυχής ανάπτυξη 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο (Ενότητα V) 

► Βίντεο λήξης 
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 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – 3 ΩΡΕΣ 

 ΚΎΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ  

1. Η αποκαταστατική δικαιοσύνη σε επίπεδο υπόθεσης  

• Προσβασιμότητα της αποκαταστατικής δικαιοσύνης: Σημασία της προσβασιμότητας 

για όλους/εμπόδια στην προσβασιμότητα/κοινωνικές στάσεις απέναντι στην 

αποκαταστατική δικαιοσύνη 

• Πολύπλοκες και εξειδικευμένες υποθέσεις: συλλογική βία, εταιρική βία, 

περιβαλλοντικά εγκλήματα, εγκλήματα μίσους, εμπορία ανθρώπων, βία μεταξύ 

ερωτικών συντρόφων, σεξουαλική βία, τρομοκρατία κ.λπ. 

 

2. Η αποκαταστατική δικαιοσύνη σε επίπεδο φορέα 

• Υπηρεσίες και διαδικασίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης: οι εμπλεκόμενοι φορείς/οι 

απαιτούμενες διαδικασίες/προκλήσεις και δυνατότητες υλοποίησης/ο ρόλος των 

δικαστών και των εισαγγελέων στην αποκαταστατική δικαιοσύνη σε τοπικό 

επίπεδο/παραπομπές 

• Επικοινωνία: διαπροσωπική επικοινωνία, επικοινωνία της δυνατότητας 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης, επικοινωνία σχετικά με την αποκαταστατική 

δικαιοσύνη 

• Αξίζει επίσης να αναφερθεί η επικοινωνία προς το κοινό και τα ΜΜΕ (ειδικά για τους 

δικαστές που έχουν επίσημο ρόλο στις εξωτερικές σχέσεις) 

 

 ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟ ΠΛΆΝΟ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ 

 

 Αποκαταστατική δικαιοσύνη σε επίπεδο υπόθεσης (2 ώρες) 

Καλωσόρισμα, συστάσεις και ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων. 

Κύκλος: 20 λεπτά10 

 

10 Μια εναλλακτική λύση σε αυτόν τον κύκλο/άσκηση, και για να εισαγάγετε τους εκπαιδευόμενους στις ήπιες δεξιότητες που 
απαιτούνται για να εργαστούν αποκαταστατικά, είναι να προσκαλέσετε έναν ντόπιο εμπειρογνώμονα (καθηγητή, 
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Τα θέματα που θα συζητηθούν στον κύκλο μπορούν να περιλαμβάνουν:  

► Τα αισθήματα κάθε συμμετέχοντα για αυτή την τελική ενότητα 

► Σκέψεις για την ενότητα IV 

► Σκέψεις για το διαδικτυακό μέρος της ενότητας V 

► Προσδοκίες από την ενότητα  

► Ερωτήσεις που προκύπτουν από την διαδικτυακή ενότητα (ο συντονιστής θα ενημερώσει 

τους εκπαιδευόμενους ότι οι ερωτήσεις δεν θα απαντηθούν από τον εκπαιδευτή στον 

κύκλο, αλλά θα σημειωθούν και θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας) 

 

Ομαδική άσκηση, 45 λεπτά: Άσκηση σε μικρές ομάδες  - Επικοινωνιακές δεξιότητες 

Ο εκπαιδευτής στήνει το σκηνικό ζητώντας από τους μαθητές να αναγνωρίσουν τις 

διαφορετικές ομάδες ανθρώπων που συναντούν στο δικαστήριο και τις επικοινωνιακές 

ανάγκες που μπορεί να έχουν αυτοί (τυφλοί, αγγλικά ως ξένη γλώσσα, ανήλικοι, ελλειμματική 

προσοχή). Μπορείτε για παράδειγμα  να έχετε μια λίστα με επίθετα (θυμωμένος, φοβισμένος, 

κουρασμένος, νευρικός, ενθουσιασμένος, χαρούμενος…) και οι συμμετέχοντες πρέπει να 

πουν μια πρόταση στον τόνο που αντιστοιχεί σε ένα από αυτά τα συναισθήματα ενώ ο άλλος 

πρέπει να μαντέψει σε ποια λέξη της λίστας αντιστοιχεί. Τα παραδείγματα ασκήσεων που 

παρέχονται παρακάτω προορίζονται ως ερέθισμα για  αυτοστοχασμό: να αναλογιστούν οι 

εκπαιδευόμενοι τη δουλειά και τις εμπειρίες τους υπό το πρίσμα των όσων έχουν μάθει στα 

προηγούμενα μοντέλα και να τονίσουν την κρίσιμη σημασία των ήπιων και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων στην εφαρμογή της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

 

Ασκήσεις επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

Τίτλος Η δύναμη του τόνου της φωνής και της έμφασης 1 – ‘Ποτέ δεν είπα ότι 

αυτή έκλεψε τα λεφτά μου’ 

Περιγραφή Ομαδική άσκηση – (ζευγάρια, μεγαλύτερες ομάδες ή ολόκληρη η ομάδα) 

Στόχος Να γίνει κατανοητή η δύναμη που έχει ο τόνος της φωνής κατά την μετάδοση 

πληροφοριών  

 

διαμεσολαβητή/συντονιστή, …) στη διαπροσωπική επικοινωνία, την ψυχολογία, τις ήπιες δεξιότητες, για να μιλήσει για τον 
τρόπο επικοινωνίας σχετικά με την αποκαταστατική δικαιοσύνη στα εμπλεκόμενα μέρη και την κοινότητα 
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Υλικό Λίστα περιγραφικών όρων / φράσεων. Λίστα με σύντομες προτάσεις.  

Λεπτομέρειες Ο συντονιστής στήνει το σκηνικό εξηγώντας ότι ο τρόπος που λέγονται οι 

λέξεις είναι εξαιρετικά σημαντικός για τη μετάδοση του νοήματος στη λεκτική 

επικοινωνία. Σημαντικοί παράγοντες είναι ο χρωματισμός της φωνής, ο τόνος, 

ο τονισμός, η έμφαση, η ταχύτητα κ.λπ. Ο συντονιστής εξηγεί τον στόχο της 

άσκησης. Η άσκηση επικεντρώνεται στη φράση «Εγώ ποτέ δεν είπα ότι αυτή 

έκλεψε τα λεφτά μου». Ο συντονιστής έχει επτά περιγραφικούς τρόπους με 

τους οποίους μπορεί να γίνει κατανοητή αυτή η πρόταση. Κάθε ένας από 

αυτούς βρίσκεται σε ένα διπλωμένο κομμάτι χαρτί. Ο συμμετέχων Α επιλέγει 

ένα, χωρίς να το βλέπουν οι άλλοι, και προσπαθεί να πει τη φράση με τρόπο 

που να μεταφέρει το συγκεκριμένο υπονοούμενο. Ο συμμετέχων Α επιλέγει ένα 

από τα ακόλουθα:  

1: Έκλεψε κάτι άλλο, δεν ήταν τα λεφτά αυτό που έκλεψε 

2: Δεν την κατηγόρησες λεκτικά 

3: Μπορεί απλά να δανείστηκε τα χρήματα 

4: Μπορεί κάποιος άλλος να ευθύνεται  

5: Τα χρήματα που λείπουν δεν είναι δικά σου 

6: Ποτέ δεν την κατηγόρησες για την κλοπή 

7: Κάποιος άλλος είπε ότι αυτή έκλεψε τα χρήματα, αλλά δεν το είπες εσύ 

 

Οι άλλοι συμμετέχοντες πρέπει να μαντέψουν το υπονοούμενο, μόνο μέσω της 

έμφασης που δίνεται στις λέξεις. Ο επόμενος συμμετέχων επιλέγει από τις 

υπόλοιπες 6 επιλογές και επαναλαμβάνει την άσκηση. Οι παρακάτω προτάσεις 

υποδεικνύουν αντίστοιχα πώς μπορούν να μεταφερθούν οι αλλαγές στο νόημα 

για τα παραπάνω σημεία (η λέξη με έντονη γραφή και υπογράμμιση πρέπει να 

τονιστεί κατά την προφορική πρόταση): 

1: Εγώ ποτέ δεν είπα ότι αυτή έκλεψε τα λεφτά μου 

2: Εγώ ποτέ δεν είπα ότι αυτή έκλεψε τα λεφτά μου 

3: Εγώ ποτέ δεν είπα ότι αυτή έκλεψε τα λεφτά μου 

4: Εγώ ποτέ δεν είπα ότι αυτή έκλεψε τα λεφτά μου 

5: Εγώ ποτέ δεν είπα ότι αυτή έκλεψε τα λεφτά μου 

6: Εγώ ποτέ δεν είπα ότι αυτή έκλεψε τα λεφτά μου 

7: Εγώ ποτέ δεν είπα ότι αυτή έκλεψε τα λεφτά μου 

Η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ζευγάρια, σε μικρές ομάδες ή με ένα 

άτομο να εκφέρει την πρόταση και την υπόλοιπη ομάδα να μαντεύει. 

Σε έναν σύντομο προβληματισμό μετά από αυτήν την άσκηση, οι 

εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να εξετάσουν πώς οι τρόποι με τους οποίους λένε 

πράγματα μπορεί να επηρεάσουν τις εμπειρίες των ανθρώπων με τους οποίους 

έρχονται σε επαφή κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών τους εργασιών. 
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Απαιτούμενος 

χρόνος 

10 minutes  

Επιπρόσθετες 

πηγές για 

ασκήσεις  

Ο συντονιστής είναι ελεύθερος να χρησιμοποιήσει μια διαφορετική ή και μία 

επιπλέον πρόταση, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της άσκησης.  

Πηγές  https://youtu.be/5UUV49tf2m0 

https://youtu.be/OdFMuBzseQ 

 

Τίτλος Η δύναμη του τόνου της φωνής και της έμφασης 2 

Περιγραφή Ομαδική άσκηση – (ζευγάρια, μεγαλύτερες ομάδες ή ολόκληρη η ομάδα) 

Στόχος Να γίνει κατανοητή η δύναμη που έχει ο τόνος της φωνής κατά την μετάδοση 

πληροφοριών n  

Υλικό Λίστα σύντομων προτάσεων και περιγραφή για έμφαση 

Λεπτομέρειες Ο συντονιστής στήνει το σκηνικό εξηγώντας ότι ο τρόπος που λέγονται οι 

λέξεις είναι εξαιρετικά σημαντικός για τη μετάδοση του νοήματος στη 

λεκτική επικοινωνία. Σημαντικοί παράγοντες είναι ο χρωματισμός της 

φωνής, ο τόνος, ο τονισμός, η έμφαση, η ταχύτητα κ.λπ. Ο συντονιστής 

εξηγεί τον στόχο της άσκησης. Δύο λίστες είναι διαθέσιμες σε όλους τους 

συμμετέχοντες (γραμμένες σε πίνακα ή δίνονται σε φυλλάδια): μία λίστα 

περιγραφικών λέξεων που αναφέρεται σε διαθέσεις/συναισθήματα και μια 

δεύτερη λίστα με προτάσεις. 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ζευγάρια. Ο συμμετέχων Α επιλέγει μια 

πρόταση από τη δεύτερη λίστα (ή χρησιμοποιεί τη δική του). Στόχος τους 

είναι να πουν την πρόταση με τρόπο που να μεταφέρει ένα από τα 

συναισθήματα που παρέχονται στην πρώτη λίστα. Ο συμμετέχων Β πρέπει 

να μαντέψει ποια περιγραφική λέξη επιλέχθηκε. 

Παραδείγματα περιγραφικών λέξεων: 

Χαρά Μεταμέλεια Δισταγμός Φόβος 

Θρίαμβος Λύπη Θυμός Ενθουσιασμός 

Απειλή Πάθος Απόγνωση  Αμφισβήτηση  

Αγανάκτηση  Δυσπιστία Ευθυμία  Αηδία 

Αποφασιστικότητα  Αυτοπεποίθηση Αδιαφορία Παραίτηση 

 

Παραδείγματα προτάσεων: 

https://youtu.be/5UUV49tf2m0
https://youtu.be/OdFMuBzseQ
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Έρχεται ο χειμώνας 

Φοράω παπούτσια 

Η Τρίτη είναι μετά τη Δευτέρα 

Ο ανανάς είναι γλυκό φρούτο 

Η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ζευγάρια, σε μικρές ομάδες ή με 

ένα άτομο να λέει την πρόταση και την υπόλοιπη ομάδα να μαντεύει. 

Απαιτούμενος 

χρόνος 

10 λεπτά  

Επιπρόσθετες 

πηγές για 

ασκήσεις 

Ο συντονιστής είναι ελεύθερος να προσθέσει ή να αλλάξει τις λέξεις/φράσεις 

που παρατίθενται παραπάνω, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 

άσκησης.  

Πηγές για 

περισσότερες 

πληροφορίες  

https://youtu.be/5UUV49tf2m0 

 

 

Τίτλος Κατανόηση των ακουστικών ψευδαισθήσεων  

Περιγραφή Ομαδική άσκηση – ομάδες των τεσσάρων 

Στόχος Να νιώσουν πως είναι να έχει κανείς ακουστικές ψευδαισθήσεις  

Υλικό Δεν απαιτείται υλικό 

Λεπτομέρειες Ο συντονιστής στήνει το σκηνικό ζητώντας από τους εκπαιδευόμενους να 

θυμηθούν τις διαφορετικές ομάδες ανθρώπων που βλέπουν στο 

δικαστήριο και τις ιδιαίτερες επικοινωνιακές ανάγκες που μπορεί να έχουν 

(π.χ. προκλήσεις και αναπηρίες σωματικής υγείας – τύφλωση, κώφωση –, 

νευρολογικές παθήσεις, μαθησιακές ανάγκες και παθήσεις ψυχικής υγείας 

– ΔΕΠΥ, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, ακουστικές ψευδαισθήσεις –, 

άτομα με διαφορετική μητρική γλώσσα, ανήλικοι). Ο συντονιστής εξηγεί 

τον στόχο της άσκησης. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των 

τεσσάρων (μια ή περισσότερες ομάδες των 3 είναι επίσης δυνατή). Ένας 

συμμετέχων παίρνει το ρόλο του ερωτώντα και ένας άλλος τον ρόλο του 

ερωτώμενου. Οι συμμετέχοντες κάθονται ο ένας απέναντι από τον άλλο. Ο 

ερωτών θέτει μια σειρά ερωτήσεων στις οποίες ο ερωτώμενος πρέπει να 

απαντήσει όσο πιο ειλικρινά γίνεται. Οι ερωτήσεις πρέπει να απαιτούν 

από τον ερωτώμενο να ανακαλέσει κάτι μέσω μιας σειράς 

ερωτήσεων/οδηγιών ανοιχτού τύπου. Το θέμα μπορεί να αποφασιστεί 

https://youtu.be/5UUV49tf2m0
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μεταξύ τους (π.χ. σχετικά με το πώς πήγε ο ερωτώμενος στην προπόνηση – 

τι ώρα ξυπνήσατε σήμερα το πρωί; Τι φάγατε για πρωινό; Εξηγήστε 

λεπτομερώς πώς φτιάξατε τον καφέ σας. Εξηγήστε μας αναλυτικά πώς 

δέσατε τα κορδόνια σας…). Οι δύο άλλοι συμμετέχοντες (οι «ψιθυριστές») 

κάθονται σε κάθε πλευρά του ερωτώμενου, ελαφρώς πίσω του. Αυτοί οι 

άνθρωποι θα αποτελούν τις ακουστικές ψευδαισθήσεις. Το καθήκον τους 

είναι να σχολιάζουν προς και για τον ερωτώμενο. Οι ψευδαισθήσεις 

μπορεί να είναι αρνητικές και επικριτικές, επομένως μπορούν να κάνουν 

σχόλια όπως «ήταν μια ηλίθια ιδέα» ή «Πραγματικά δεν ξέρω γιατί το 

έκανες αυτό, πάντα τα μπερδεύεις» ή να κάνουν ερωτήσεις απευθείας στον 

ερωτώμενο «Ήπιες καφέ; Ήθελες πολύ μια μπύρα με το πρωινό σου όμως, 

έτσι δεν είναι;». Οι «φωνές» μπορούν επίσης να συνομιλήσουν μεταξύ 

τους εάν το επιθυμούν. Οι φωνές πρέπει να μιλάνε με δυνατό ψίθυρο, έτσι 

ώστε ο ερωτώμενος να μπορεί να ακούει καθαρά τον ερωτώντα. Μετά από 

ένα λεπτό, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ανταλλάξουν ρόλους. Η άσκηση 

πρέπει να επαναλαφθεί έως ότου κάθε συμμετέχων να έχει παίξει όλους 

τους ρόλους. Αφού ολοκληρωθούν οι γύροι, οι συμμετέχοντες παρέχουν 

ανατροφοδότηση στη μικρή ομάδα σχετικά με το πώς ήταν να παίζεις κάθε 

ρόλο. Για τον ερευνητή, πώς του φάνηκε ο ερωτώμενος; Αποσπάται? Είναι 

αγενής? Παράξενος? Τι επέδειξε ο ερωτώμενος με τη μη λεκτική 

συμπεριφορά του; Προφορικές απαντήσεις; Πώς ήταν να είσαι ο 

ερωτώμενος; Τον αναστάτωσε; Του αποσπούσε την προσοχή; Ενοχλητικό; 

Τον έκανε να αισθάνεται θυμωμένος ή σαν να ήθελε να ξεσπάσει; 

Μπορείτε να ζητήσετε σχόλια από ολόκληρη την ομάδα. 

Απαιτούμενος 

χρόνος 

15 λεπτά 

Επιπρόσθετες 

πηγές για 

ασκήσεις  

Μπορεί να βοηθήσει τον ερωτώμενο αν λάβει μια λίστα με δείγματα θεμάτων 

και πιθανές ερωτήσεις / δηλώσεις που μπορεί να του τεθούν. Μπορεί επίσης 

να παρασχεθεί ένας κατάλογος προτάσεων για να βοηθήσει «τους 

ψιθυριστές» να σκεφτούν πράγματα που πρέπει να πουν. 

Πηγές για 

περισσότερες 

πληροφορίες 

https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-

problems/hearing-voices/living-with-voices/#.Xc6QxVf7SM8 
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Τίτλος Οδηγίες για origami  

Περιγραφή Ομαδική άσκηση  

Στόχος Να γίνει κατανοητό ότι πολλές φορές οι άνθρωποι ερμηνεύουν τις οδηγίες 

με διαφορετικούς τρόπους 

Υλικό Κομμάτια χαρτιού για κάθε συμμετέχοντα 

Details Ο συντονιστής εξηγεί τον στόχο της συνεδρίας. Δίνεται στους 

συμμετέχοντες ένα φύλλο χαρτιού (τετράγωνο για origami). Τους δένουν τα 

μάτια ή τους ζητείται να κρατούν τα μάτια τους κλειστά ενώ ακολουθούν 

τις οδηγίες που ακούνε. Δεν επιτρέπεται να μιλήσουν κατά τη διάρκεια της 

άσκησης. Ο συντονιστής δίνει προφορικές οδηγίες για το πώς να φτιάξουν 

ένα σχήμα origami (ή χάρτινο αεροπλανάκι). Ο συντονιστής θα πρέπει να 

διαβάσει μια λίστα οδηγιών και θα πρέπει να αποφεύγει να προσαρμόζει 

την εξήγηση (τις λέξεις, την έμφαση ή το χρονοδιάγραμμα) για να βοηθήσει 

τους συμμετέχοντες. Μετά από όλες τις οδηγίες θα πρέπει να γίνει 

σύγκριση μεταξύ αυτού που έχει παραγγείλει ο συντονιστής και αυτών που 

έχουν κάνει οι συμμετέχοντες. 

Απαιτούμενος 

χρόνος 

10 λεπτά 

Επιπρόσθετες 

πηγές 

https://origami.guide/howto/origami-step-by-step/ 

https://www.thecoolist.com/best-paper-airplane-designs/ 

 

 Διάλειμμα: 10 λεπτά 

 

Ομαδική άσκηση, 45 λεπτά: Άσκηση σε μικρές ομάδες – Άσκηση βασισμένη σε υπόθεση 

Παρατίθενται δύο ιδέες για ομαδική άσκηση. 

 

 

https://origami.guide/howto/origami-step-by-step/
https://www.thecoolist.com/best-paper-airplane-designs/


 

 
 ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

  

 

  

Ομαδική άσκηση βασισμένη σε περιπτωσιολογική μελέτη - 

Επιλογή 1 

5 λεπτά: μια μελέτη υπόθεσης μοιράζεται και διαβάζεται από τους εκπαιδευτές στους 

εκπαιδευόμενους οι οποίοι στη συνέχεια χωρίζονται σε ομάδες για να συζητήσουν, πρώτα, τα 

γεγονότα και την παραπομπή της υπόθεσης στις υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης και 

μετά την ανατροφοδότηση/αποτέλεσμα της διαδικασίας αποκαταστατικής δικαιοσύνης.  Θα 

ήταν ιδανικό κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, ο εκπαιδευτής να συνοδεύεται από 

προσκεκλημένους εκπαιδευτές, εκπρόσωπο/ους από τις υπηρεσίες αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης που είναι διαθέσιμες στη χώρα/περιοχή. Οι προσκεκλημένοι εκπαιδευτές 

μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην ομαδική συζήτηση και να υποστηρίζουν τους 

εκπαιδευόμενους στις συζητήσεις 

20 λεπτά: Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε τρεις ομάδες και έχουν τους ακόλουθους ρόλους: 

μέλη του δικαστικού σώματος, διαμεσολαβητές, ενδιαφερόμενοι. Ένα άτομο από κάθε ομάδα 

θα πρέπει να κρατάει σημειώσεις και κάθε ομάδα θα επικεντρωθεί σε διαφορετικά σημεία 

συζήτησης: 

▪ Ομάδα του δικαστικού σώματος: συζητήστε (και σημειώστε) γιατί θα παραπέμψουν 

αυτήν την υπόθεση (ή όχι) και ποιες ενδείξεις θα αναζητούσαν στην επαφή τους με τους 

ενδιαφερόμενους (βάσει όσων έχουν μάθει μέχρι τώρα) προκειμένου να λάβουν μια 

τέτοια απόφαση 

▪ Ομάδα διαμεσολαβητών: συζητήστε τις ήπιες δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνει 

η παραπομπή, τις προκλήσεις της μελέτης περίπτωσης από τη σκοπιά του συντονιστή 

▪ Ομάδα ενδιαφερομένων: συζητήστε «ποιος» είναι η κοινότητα σε αυτήν την περίπτωση 

– ποιες ομάδες ή συγκεκριμένα άτομα έχουν εμπλοκή; Ποια είναι αυτή η εμπλοκή; Για 

ποιους λόγους αυτές οι ομάδες ή μεμονωμένα άτομα έχουν μερίδιο σε αυτό που έχει 

συμβεί και σε αυτό που θα συμβεί; Όταν μια ομάδα ανθρώπων έχει εμπλοκή, ποια 

άτομα πρέπει να εκπροσωπούν αυτήν την ομάδα; Πώς πρέπει να επιλεγούν/εκλεγούν ή 

να εμπλακούν με άλλον τρόπο στη διαδικασία της αποκαταστατικής δικαιοσύνης; 

Και οι τρεις ομάδες καλούνται επίσης να συζητήσουν τον ρόλο του 

εισαγγελέα/δικαστή, τα διαδικαστικά ζητήματα (ουδετερότητα, εμπιστευτικότητα, 

παρακολούθηση της συμφωνίας από το δικαστικό σώμα, κ.λπ.…), να σχολιάσουν τη 

συμφωνία (ποιους όρους θα πρότειναν, αναλογικότητα, κλπ…). 

 

20 λεπτά: οι ομάδες αναφέρονται στην ολομέλεια και οι ιδέες συζητούνται συνολικά, 

με ανατροφοδότηση από τον/τους εκπαιδευτή/ες. 
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Ομαδική άσκηση βασισμένη σε υλικό βίντεο - Επιλογή 2 

 

10 λεπτά: το βίντεο που δημιουργήθηκε από το ΑΠΘ προβάλλεται ως το τέλος της 

φάσης προετοιμασίας 

 

10 λεπτά: οι εκπαιδευόμενοι συζητούν με τον εκπαιδευτή τι είδαν, την υπόθεση και 

απαντούν σε ερωτήσεις: 

▪ Θα παραπέμπατε αυτή την υπόθεση, με βάση τα γεγονότα; Γιατί η υπόθεση 

αυτή παραπέμφθηκε σε υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης και ποιες 

ενδείξεις θα αναζητούσατε κατά την επαφή σας με τους εμπλεκόμενους 

προκειμένου να παραπέμψετε την υπόθεση (βάσει της προηγούμενης 

διάλεξης); 

▪ Σχολιάστε τον ρόλο των δικαστικών αρχών στην παραπομπή και τη 

συνεργασία τους με τον συντονιστή και την παρουσία του πατέρα του 

δράστη και της κοινότητας στην επόμενη συνάντηση αποκατάστασης 

▪ Σχολιάστε τα δυνατά σημεία της προβαλλόμενης επικοινωνίας, τι θα 

μπορούσε να βελτιωθεί και πώς; 

 

10 λεπτά: οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν το δεύτερο μέρος του βίντεο 

 

15 λεπτά: οι εκπαιδευόμενοι συζητούν με τον εκπαιδευτή ό,τι είδαν, την υπόθεση 

αναφερόμενοι ειδικότερα στον ρόλο του εισαγγελέα/δικαστή, σχολιάζουν τα 

διαδικαστικά ζητήματα (ουδετερότητα, εμπιστευτικότητα, παρακολούθηση της 

τήρησης της συμφωνίας από το δικαστικό σώμα κ.λπ.…), σχολιάζουν σχετικά με τη 

συμφωνία (τι πιστεύουν για τους προτεινόμενους όρους, ιδίως με γνώμονα την αρχή 

της αναλογικότητας, τους όρους που θα πρότειναν κ.λπ… 

 

 

10 λεπτά: διάλειμμα 

 

Αποκαταστατική δικαιοσύνη σε επίπεδο φορέα (1 ώρα) 
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Ομαδική άσκηση: προχωρώντας με την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ στην τοπική κοινότητα (30 λεπτά) 

 

15 λεπτά: οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε 2-3 ομάδες και 

καλούνται να συζητήσουν ένα «σχέδιο υλοποίησης» για την αύξηση της 

αποκαταστατικού χαρακτήρα του έργου που προσφέρουν στο κοινό με το οποίο 

εργάζονται και για την ενίσχυση της αποκαταστατικής φύσης των 

αλληλεπιδράσεων σε επίπεδο φορέα και δομής, προκειμένου αυτή η προσπάθεια 

να καταστεί βιώσιμη. 

Σε αυτό το σημείο, προς το τέλος της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι 

ενθαρρύνονται να προβληματιστούν σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες 

για την εφαρμογή της αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε τρία οργανωτικά 

επίπεδα: α) Μικρο-επίπεδο: στην καθημερινή τους εργασία ως μέλη του 

δικαστικού σώματος/στο οργανωτικό σύστημα του δικαστηρίου, β) Μεσο-

επίπεδο: σε συνεργασία με φορείς και άλλες υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο (π.χ. 

δήμος, νομός, επαρχία-ανάλογα με κάθε χώρα), γ) Μακρο-επίπεδο: σε επίπεδο 

πολιτικής (ανάλογα με τη χώρα, θα μπορούσε να είναι σε εθνικό επίπεδο , αλλά 

και σε ομοσπονδιακό, περιφερειακό, κ.λπ.…). 

 

15 λεπτά: Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας παρουσιάζει στην ολομέλεια τα βασικά 

σημεία που προέκυψαν από τη συζήτηση. Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να 

κρατήσουν σημειώσεις κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας καθώς θα είναι 

χρήσιμες για την τελευταία διαδικτυακή εργασία. 

 

 

Κύκλος λήξης: 30 λεπτά 

Ο κύκλος μπορεί να εξετάσει τα ακόλουθα θέματα:  

► Σκέψεις / συναισθήματα για την ενότητα V 

► Περισσότερες γενικές σκέψεις για το σύνολο της εκπαίδευσης 

► Σας έκανε η εκπαίδευση να αντιληφθείτε διαφορετικά τον ρόλο σας; Εάν ναι, πώς; 

Σε ποιες αλλαγές πιστεύετε ότι θα προβείτε, εάν προβείτε σε αλλαγές; 
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 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

► Υλικό βίντεο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου  

► Ομαδικές ασκήσεις  

► Τελικός κύκλος 

 

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΕΣ

► Άρθρα από τη Σύσταση CM/Rec (2018)8) που θα χρησιμοποιηθούν από τους 

εκπαιδευόμενους για την τελική εργασία:  μικρο-επίπεδο: 56, 57, 61. Μεσο-επίπεδο: 36, 

37, 55, 56. Μακρο-επίπεδο: 60, 65. 

► Όσον αφορά το μακροοικονομικό επίπεδο, μαζί με τις συστάσεις, πρέπει επίσης να 

συζητηθεί ένα απόσπασμα από το σχόλιο της σύστασης: «Η σύσταση αυτή προχωρά 

περισσότερο από τη σύσταση του 1999 ζητώντας μια ευρύτερη μετατόπιση της ποινικής 

δικαιοσύνης σε όλη την Ευρώπη προς μια πιο αποκαταστατική κουλτούρα και προσέγγιση 

στα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης». σ.2, Commentary to Recommendation 

CM/Rec (2018) XX of the Committee of Ministers to member States concerning 

restorative justice in criminal matters. 

https://rm.coe.int/mj-commentary-to-recommendation-restorative-justice-08-11-17/1680765ea1
https://rm.coe.int/mj-commentary-to-recommendation-restorative-justice-08-11-17/1680765ea1
https://rm.coe.int/mj-commentary-to-recommendation-restorative-justice-08-11-17/1680765ea1
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 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

1 ΩΡΑ 35 ΛΕΠΤΑ 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΩΡΑ 10 ΛΕΠΤΑ 

Η εργασία θα δοθεί στους εκπαιδευόμενους μέσω πλατφόρμας ή φόρμας google. Η άσκηση δεν 

υπόκειται σε αξιολόγηση, επομένως θα πρέπει να διεξάγεται ανώνυμα. Η πλατφόρμα που θα 

επιλεγεί θα πρέπει στη συνέχεια να την υποστηρίζει. 

Η άσκηση δεν προορίζεται να είναι εξέταση ή αξιολόγηση, αλλά μια συμβολή, από την πλευρά 

των εκπαιδευομένων, στην ενεργό προώθηση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης στη χώρα 

τους και μια συμβολή στη βελτίωση και την ολοκλήρωση της κατάρτισης για δικαστές και 

εισαγγελείς σχετικά με αποκαταστατική δικαιοσύνη. 

Η τελευταία συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της Ενότητας V θα πρέπει να τροφοδοτήσει 

αυτήν την άσκηση. 

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιλέξουν μεταξύ της Επιλογής 1 και 

της Επιλογής 2 και να ζητήσουν από τους εκπαιδευόμενους να συμπληρώσουν τα μέρη α, β και 

γ κάθε επιλογής: 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ 1 

Μέρος A 

Γράψτε μια επιστολή (περίπου 700 λέξεις) είτε στη Σχολή Δικαστών είτε στη Διοικούσα Αρχή 

του Δικαστηρίου (Υπουργείο Δικαιοσύνης – Εξαρτάται από ποια αρχή είναι αρμόδια για τα 

οργανωτικά θέματα των δικαστηρίων στην αντίστοιχη χώρα) εκφράζοντας τις ιδέες σας σχετικά 

με τον τρόπο εφαρμογής της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, εντός του δικού σας οργανισμού 

(δικαστηρίου), σε συνεργασία με τους συναδέλφους σας και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς 

και προγράμματα κατάρτισης δικαστικών 

Μέρος B 
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Γράψτε μια επιστολή (περίπου 700 λέξεις) στο νομοθετικό σώμα του κράτους εκφράζοντας τις 

ιδέες σας σχετικά με τις αλλαγές που θα προτείνατε, προκειμένου να ενισχύσετε την 

δικαιοδοσία σας να παραπέμπετε υποθέσεις στην αποκαταστατική δικαιοσύνη (νομοθετικές ή 

διοικητικές αλλαγές, κ.λπ.). 

Μέρος Γ 

Γράψτε 3 συστάσεις για επαγγελματίες και υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης σχετικά με 

τον τρόπο προσέγγισης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του δικαστικού σώματος στη 

χώρα σας σχετικά με την αποκαταστατική δικαιοσύνη. (περίπου 700 λέξεις) 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ 2 

Μέρος A 

Φανταστείτε ότι σας ζητείται να συντάξετε ένα σύντομο σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης στο τοπικό σας σύστημα. Καταγράψτε αυτό το σχέδιο δράσης, 

απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις (περίπου 700 λέξεις) 

• Ποιοι πόροι (ανθρώπινοι, οικονομικοί, χρόνος, άλλοι) θα χρειάζονταν; 

• Ποιες πολιτικές και διαδικασίες είναι απαραίτητες; 

• Ποιοι θα ήταν οι κίνδυνοι, οι ευκαιρίες; 

• Πού εντοπίζονται οι προκλήσεις και οι εντάσεις και πώς θα πρέπει να 

αντιμετωπισθούν αυτές; 

Μέρος B 

Μπορείτε να αναγνωρίσετε και να γράψετε 3 τομείς της δουλειάς σας στους οποίους θα 

προσπαθήσετε να λειτουργήσετε με διαφορετικό τρόπο μετά από αυτήν την εκπαίδευση; Ποιοι 

είναι αυτοί οι τομείς και ποια θα είναι η αλλαγή; Ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία, ειδικότερα 

εάν σκεφτείτε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου πιστεύετε ότι η αποκαταστατική δικαιοσύνη 

θα μπορούσε να είναι επωφελής ή να προσθέσει αξία σε μια δικαστική διαδικασία; (περίπου 

700 λέξεις) 

 

Μέρος Γ 

Μπορείτε να γράψετε 3 συστάσεις σας για επαγγελματίες και υπηρεσίες αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης για τον τρόπο προσέγγισης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του δικαστικού 

σώματος στη χώρα σας σχετικά με την αποκαταστατική δικαιοσύνη; (περίπου 700 λέξεις) 

 

 

 



   

   

124 

           

   
 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ - 25 λεπτά 

Το ερωτηματολόγιο παραδίδεται στους εκπαιδευόμενους μετά την ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης. Στην εκπαίδευση RE-JUSTICE, το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα και συμπληρώθηκε από τους 

συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση της 

διδασκαλίας. 

 

Το πλήρες ερωτηματολόγιο επισυνάπτεται ως 

παράρτημα 12. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να 

βεβαιωθούν ότι έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα εκ των προτέρων και να διασφαλίσουν ότι οι εκπαιδευόμενοι το συμπλήρωσαν. Για 

να αποφευχθεί ο κίνδυνος χαμηλού ποσοστού απαντήσεων, οι εκπαιδευτές θα μπορούσαν να 

διανείμουν την τελική εργασία και το μετεκπαιδευτικό ερωτηματολόγιο αυτοπροσώπως, στο 

τέλος της τελευταίας συνεδρίας. 

 

Παρακάτω παρατίθεται απόσπασμα του Παραρτήματος 12, με ορισμένες βασικές πληροφορίες 

που πρέπει να δοθούν στους εκπαιδευόμενους προτού συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και έχει ως αποκλειστικό στόχο τη συλλογή πληροφοριών από 

τους δικαστές και τους εισαγγελείς που συμμετέχουν στην εκπαίδευση σχετικά με: 

► Την επίτευξη των προσδοκόμενων μαθησιακών στόχων 

► Τον βαθμός ικανοποίησης αναφορικά με τη συνολική εκπαιδευτική εμπειρία 

► Το ενδιαφέρον και τη σχετικότητα του θέματος 

► Προτάσεις και περαιτέρω συστάσεις 

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, σε ανώνυμη και συγκεντρωτική μορφή, θα 

χρησιμοποιηθούν για: 

► Την ανάπτυξη ενός αναπαράξιμου μοντέλου κατάρτισης 

► Την βελτίωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας 

► Επιστημονικές δημοσιεύσεις επί του θέματος 
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Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη 3: Προγράμματα αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Ενότητα II) 

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη 4: Επίπτωση και αποτελεσματικότητα της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης  (Ενότητα II) 

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη 5: Οι εμπλεκόμενοι στην αποκαταστατική δικαιοσύνη (Ενότητα III) 

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη 6: Συγκριτικό νομικό πλαίσιο (Ενότητα IV) 

ΛΙΣΤΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 ΕΩΣ 10) 

1. Εισαγωγή και ορισμοί της αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Ενότητα Ι) 

2. PowerPoint για τις θεωρίες αναφορικά με το έγκλημα και την τιμωρία, παράλληλα με 

βιντεοσκοπημένη διάλεξη (Ενότητα Ι) 

3. Θεωρητικά πλαίσια σχετικά με την αποκαταστατική δικαιοσύνη (Ενότητα Ι) 

4. Αξίες και πρότυπα της αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Ενότητα Ι) 

5. Προγράμματα αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Ενότητα II) 

6. Πρακτικές αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Ενότητα II) 

7. PowerPoint για την επίπτωση και την αποτελεσματικότητα, παράλληλα με τη 

βιντεοσκοπημένη διάλεξη (Ενότητα II) 

8. Παράγοντες που καθορίζουν την επίπτωση και την αποτελεσματικότητα της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Ενότητα II) 

9. PowerPoint για τους εμπλεκόμενους φορείς στην αποκαταστατική δικαιοσύνη, 

παράλληλα με  βιντεοσκοπημένη διάλεξη (Ενότητα III) 



 

 
 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ εντυπου υλικου, βιντεοσκοπημενων διαλεξεων και παραρτηματων 

  

 

10. Συνοπτική παρουσίαση του υπερεθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου του διεθνούς νομικού 

πλαισίου και πλαισίου πολιτικής για την αποκαταστατική δικαιοσύνη (Ενότητα IV) 

11. Αποκαταστατική δικαιοσύνη και συστημική εφαρμογή: Επιτυχής ανάπτυξη 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο (Ενότητα V) 

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Παράρτημα 1 – Εισαγωγή και ορισμοί της αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Ενότητα I) 

Παράρτημα 2 – PowerPoint για τις θεωρίες αναφορικά με το έγκλημα και την τιμωρία (Ενότητα Ι) 

Παράρτημα 3 – Θεωρητικά πλαίσια σχετικά με την αποκαταστατική δικαιοσύνη (Ενότητα I) 

Παράρτημα 4 – Αξίες και πρότυπα αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Ενότητα I) 

Παράρτημα 5 – Προγράμματα αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Ενότητα II) 

Παράρτημα 6 – Πρακτικές αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Ενότητα II) 

Παράρτημα 7 – PowerPoint για την επίπτωση και την αποτελεσματικότητα (Ενότητα II) 

Παράρτημα 8 – Παράγοντες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της επίπτωσης 

και της αποτελεσματικότητας της αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Ενότητα II) 

Παράρτημα 9 – PowerPoint για τα εμπλεκόμενα μέρη στην αποκαταστατική δικαιοσύνη (Ενότητα III) 

Παράρτημα 10 – Συνοπτική παρουσίαση του υπερεθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου του διεθνούς 

νομικού πλαισίου και πλαισίου πολιτικής για την αποκαταστατική δικαιοσύνη (Ενότητα IV) 

Παράρτημα 11 – Αποκαταστατική δικαιοσύνη και συστημική εφαρμογή: Επιτυχής ανάπτυξη 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο (Ενότητα V) 

Παράρτημα 12 – Προεκπαιδευτικό Ερωτηματολόγιο  

Παράρτημα 13 – Μετεκπαιδευτικό Ερωτηματολόγιο 

Παράρτημα 14 – Περιπτωσιολογικές μελέτες 

Παράρτημα 15 – Οδηγίες για παιχνίδια ρόλων 

Παράρτημα 16 – Άσκηση χαρτογράφησης 

Παράρτημα 17 – Επισκόπηση των μαθησιακών αναγκών που αναγνωρίστηκαν στις ομάδες εστίασης, 

και των μαθησιακών αποτελεσμάτων και εργαλείων ανά ενότητ
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