
 

     

 

 

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς:  τον Υπουργό Δικαιοσύνης 

    

Θέμα: «#MetooGR: Καταδικάζουμε την κακοποίηση, αλλά δεν έχουμε ιατροδικαστές 

στην Ελλάδα» 

 

Σε μια εποχή που σύσσωμη η κοινωνία ενθαρρύνει τα θύματα κακοποιητικών 

συμπεριφορών κάθε είδους να προβαίνουν σε επίσημες καταγγελίες ώστε να ακολουθείται 

η νόμιμη οδός και να σταματήσει ο κύκλος της σιωπής που ενθαρρύνει τους θύτες και τις 

θύτριες, ο ιατροδικαστής και πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας δρ 

Γρηγόρης Λέων καταγγέλλει τα μεγάλα κενά του συστήματος και κάνει λόγο για αδιαφορία 

της πολιτείας. 

Ειδικότερα, με ιατροδικαστικές υπηρεσίες σε 25 νομούς της χώρας, εύλογα προκύπτει 

πως περίπου οι μισοί νομοί της χώρας δεν διαθέτουν ιατροδικαστική δομή, στην οποία 

πρέπει να οδηγηθούν τα θύματα μετά την καταγγελία του βιασμού τους, εντός του σωστού 

χρόνου. Μάλιστα, για όλη τη Στερεά Ελλάδα, όπως αναφέρει ο δρ Λέων στο ρεπορτάζ του 

www.news247.gr υπάρχει ένας ιατροδικαστής στη Λαμία, στον οποίο πρέπει να 

ταξιδέψουν τα κατακρεουργημένα ψυχικώς θύματα από τους γύρω νομούς, ενώ σε όλη τη 

Θεσσαλία έχουμε ιατροδικαστή μόνο στη Λάρισα και στη Δυτική Μακεδονία υπάρχει μόνο 

ένας, στην Κοζάνη.  

Αναφέρει χαρακτηριστικά ο δρ Λέων «Το θύμα σε αυτή την κατάσταση πρέπει να 

ταξιδέψει. Και όπως σας είπα πριν πρέπει να μην έχει πλυθεί, να έχει αλλάξει τα ρούχα 

του, να έχει χρήματα για να κάνει ένα ταξίδι σε άλλο νομό, για να μπορέσει να εξεταστεί. 

Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι απαράδεκτο.» 

Και συνεχίζει αναφερόμενος στην κατάσταση στην Αθήνα «Στην Αθήνα, δυστυχώς, η 

ιατροδικαστική υπηρεσία δεν δύναται -λόγω έλλειψης προσωπικού- να εφημερεύει το 

Σαββατοκύριακο, για όλα τα περιστατικά. Τα Σαββατοκύριακα γίνονται κυρίως εφημερίες 

για αυτοψίες σε σημαντικά εγκλήματα. Είναι σημαντική η έλλειψη του προσωπικού. 

Ευτυχώς, το τελευταίο διάστημα έχουν διοριστεί δύο ιατροδικαστές σε νοσοκομεία, στο 

Ασκληπιείο Βούλας και στο ΚΑΤ αντίστοιχα. Βέβαια, κι εκεί κάποια Σαββατοκύριακα 
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μένουν αναγκαστικά κενά. Οι συνάδελφοι δεν μπορούν να εφημερεύουν κάθε 

Σαββατοκύριακο. Προσπαθούν όμως να καλύψουν, λόγω της προσωπικής τους 

ευαισθησίας ειδικά τα περιστατικά βιασμών όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σε αντίθετη 

περίπτωση-που δεν μπορούν να τα καλύψουν- αν μια γυναίκα βιαστεί Παρασκευή, θα 

πρέπει να εξεταστεί από τον ιατροδικαστή τη Δευτέρα.»  

Συνεχίζοντας αναφέρει πως «Και εδώ πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και ελάχιστες 

περιπτώσεις που επέλεξαν -πριν από την εξέταση της Δευτέρας- να πάνε σε ιδιωτικά 

ιατροδικαστικά ιατρεία. Εκεί, γίνεται βέβαια η διαδικασία, αλλά πρέπει να πληρώσουν. 

Αυτό δεν είναι σωστό, ειδικά για ένα τέτοιο θέμα. Κάποιοι έχουν την οικονομική 

δυνατότητα και το κάνουν, άλλοι δεν έχουν. Και σε κάθε περίπτωση οι δημόσιες δομές θα 

πρέπει να είναι ανοιχτές, για να γίνει η κλινική εξέταση. Δεν μπορεί να είναι η λύση το 

ιδιωτικό ιατρείο. Μπορεί να είναι επιλογή για κάποιους, αλλά δεν μπορεί να είναι λύση για 

όλους. Το κράτος οφείλει να έχει ιατροδικαστές!». 

Στα βόρεια προάστια των Αθηνών, η ιατροδικαστική υπηρεσία εργάζεται Δευτέρα-

Τετάρτη-Παρασκευή με αποτέλεσμα να παρατείνεται ο πόνος και η ταλαιπωρία τόσο των 

θυμάτων κακοποίησης (που αναγκάζονται να φέρουν τα αποδεικτικά της κακοποίησής 

τους πάνω τους μέχρι να εξεταστούν από ιατροδικαστή) όσο και των συγγενών ατόμου 

που έχει χάσει απρόσμενα τη ζωή του, δεδομένου πως μέχρι να πιστοποιηθεί η αιτία 

θανάτου δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία ταφής.  

Με την υπ’αρθ. 118/819/20-10-2020 ερώτηση σε συνδυασμό με ΑΚΕ για την έλλειψη 

νεκροτόμου στη Λαμία να παραμένει αναπάντητη, στην από 1-12-2020 απάντηση του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης (Α.Π.293) στην υπ’ αριθ. 497/13-10-2020 ερώτησή μου 

αναφορικά με την έλλειψη νεκροτόμου στη Σάμο, μεταξύ άλλων, αναφέρετε «Η οργάνωση 

και λειτουργία των δεκαπέντε (15) συνολικά Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης καθορίστηκε με τις διατάξεις του ν. 3772/2009 (112/τ.Α΄). Με το άρθρο 2, 

παρ. 1 του προαναφερόμενου νόμου ορίζεται ότι συμπίπτει η, κατά τόπο, αρμοδιότητα 

των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών με εκείνη του ομώνυμου ή των ομώνυμων προς αυτές 

εφετείων.». Μάλιστα, αναφέρετε «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αν και επανειλημμένα είχε 

υποβάλει στο παρελθόν αιτήματα προς τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και 

Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την πρόσληψη υπαλλήλων και τη 

στελέχωση του συνόλου των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της χώρας, 

συμπεριλαμβανομένης και της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αιγαίου, ουδέποτε αυτά 

ικανοποιήθηκαν στο σύνολό τους», ενώ στην ίδια απάντηση καταλήγετε «το Υπουργείο θα 



αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για την αναμόρφωση του νομικού πλαισίου για την 

λειτουργία των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών.» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως μία υπόθεση, για να ξεκινήσει νομικά, θα 

πρέπει να έχει στοιχεία και το βασικότερο είναι η ιατροδικαστική πιστοποίηση,  

 

Ερωτάται ο κος Υπουργός:  

1. Πόσοι ιατροδικαστές υπάρχουν στην Ελλάδα; 

2. Για ποιο λόγο δεν γίνονται προσλήψεις ιατροδικαστών παρά τα αιτήματα του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης και των αναντίρρητων ελλείψεων του συστήματος, τη 

στιγμή που υπάρχουν πολλοί ιατροδικαστές σε αναμονή στη χώρα μας; 

3. Πόσες δημόσιες ιατροδικαστικές δομές υπάρχουν και πού βρίσκονται αυτές; 

4. Ποιο το ωράριο λειτουργίας των ιατροδικαστικών υπηρεσιών και ειδικότερα του 

νομού Αττικής;  

5. Υπάρχουν πιστοποιημένοι ιδιώτες ιατροδικαστές και αν ναι, για τι αριθμό μιλάμε; 

6. Πότε θα προβείτε σε νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να γίνουν προσλήψεις 

ιατροδικαστών και να δημιουργηθούν ιατροδικαστικές δομές σε κάθε νομό 

τουλάχιστον; 

7. Μέχρι τη νομοθετική μεταρρύθμιση, ποιες άμεσες ενέργειες θα κάνετε ώστε το 

Κράτος να καλύπτει το κόστος της εξέτασης για όσους συνανθρώπους μας 

κακοποιούνται και αναγκάζονται να καταφύγουν σε ιδιώτη ιατροδικαστή για 

εξέταση; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




