
 

 

Αθήνα, 1/4/2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης 

Θέμα: Τέλος στην διαρκή επαναθυματοποίηση των κακοποιημένων 
ανηλίκων 

Η αντιμετώπιση των ανήλικων στην Ελλάδα δεν θυμίζει σε τίποτα μια ευρωπαϊκή χώρα 

που έχει ήδη διανύσει ικανή απόσταση μέσα στον 21ο αιώνα. Τα ανήλικα παιδιά που 

έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ή υπήρξαν μάρτυρες αυτής, υπό τις 

παρούσες συνθήκες, μπορεί να αναγκαστούν να επαναλάβουν την κατάθεσή τους έως 

και 14 φορές, σε χώρους εντελώς ακατάλληλους να βρίσκονται παιδιά, πολλώ δε 

μάλλον παιδιά που έχουν ήδη βιώσει το τραύμα της σεξουαλικής κακοποίησης.  

Με το Ν. 4478/2017, θεσπίστηκε η δημιουργία των «Αυτοτελών Γραφείων 

Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων», ή αλλιώς «Σπίτια του Παιδιού», σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Πάτρα και Ηράκλειο, κατά το διεθνές πρότυπο των “Child 

Advocacy Centers”. Επίσης, προκειμένου να στελεχωθούν με τους κατάλληλους 

ανθρώπους και να ευθυγραμμιστεί η χώρα με τις καλές πρακτικές άλλων χωρών, 

στάλθηκαν 10 δημόσιοι λειτουργοί για εκπαίδευση σε κέντρα του εξωτερικού. Τι έγινε 

μετά από αυτό; Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τότε και τα Σπίτια του Παιδιού δεν 

λειτουργούν ακόμα και δεν έχουμε πληροφορηθεί για κανένα χρονοδιάγραμμα 

έναρξης λειτουργίας τους.  

Τα παιδιά βιώνουν διαδικασίες που καταπατούν βάναυσα τα δικαιώματά τους, 

γίνονται θύματα δευτερογενούς κακοποίησης. Πού είναι η προστασία της 

ανηλικότητας όταν παιδιά οδηγούνται να καταθέσουν στη ΓΑΔΑ; Ο «Συνήγορος του 

Πολίτη» έχει αποφανθεί, επιστήμονες καταθέτουν εκκλήσεις: τα θύματα πρέπει να 

καταθέτουν μόνο μία φορά, εντός ασφαλούς περιβάλλοντος, παρουσία κατάλληλα 

εκπαιδευμένου ατόμου και να μην βιώνουν επανειλημμένως το τραύμα μέσω της 

επανάληψης της κατάθεσης.  

 Ερωτάται o κ. Υπουργός: 

1. Γιατί μέχρι σήμερα δείξατε τέτοια αδράνεια σε ό,τι αφορά την φροντίδα των 

κακοποιημένων ανηλίκων; Γιατί ενώ υπήρχε ένα έτοιμο πλαίσιο, δεν το θέσατε 

σε εφαρμογή; 

2. Πότε σκοπεύετε να θέσετε σε λειτουργία τα Σπίτια του Παιδιού; Πώς σκοπεύετε 

να βάλετε ένα τέρμα στον κρατικό επανατραυματισμό κακοποιημένων παιδιών;  

Ο ερωτών Βουλευτής 
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