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ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Δικαιοσύνης
Θέμα: Υπόθεση βιασμού Θεσσαλονίκης: το θύμα περίμενε 3 μέρες για
ιατροδικαστική εξέταση
Ο βιασμός της 24χρονης Γεωργίας και το αξιοθαύμαστο θάρρος της να τον
καταγγείλει επωνύμως έχουν συγκλονίσει το πανελλήνιο, με την υπόθεση να
έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Την ίδια στιγμή, η καθυστέρηση στην
ιατροδικαστική εξέταση που έχει καταγγείλει το θύμα έχει απασχολήσει
πλήθος ειδικών, οι οποίοι και κλήθηκαν να δώσουν την επιστημονική τους
άποψη για τη σπουδαιότητα της άμεσης ιατροδικαστικής εξέτασης των
θυμάτων και τους λόγους για

τους οποίους καθυστέρησε τόσο η

ιατροδικαστική εξέταση στο συγκεκριμένο περιστατικό.
Μεταξύ αυτών ο ιατροδικαστής Χ. Κούτσης, ο οποίος μιλώντας σε τηλεοπτικό
σταθμό δήλωσε πως «Όταν έχουμε μια καταγγελία βιασμού πρέπει όλα να
γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς καθυστέρησε, θα έπρεπε
να είχε γίνει πιο άμεσα. Δεν ξέρω τους λόγους, κάποια πράγματα
καθυστέρησαν και λόγω αργιών» και εξήγησε τους λόγους της ανάγκης για
άμεση εξέταση: «Οι περισσότερες ουσίες μετά από δύο ημέρες δεν
ανιχνεύονται.»
Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, με τη σειρά του, επίσης σε τηλεοπτικό
σταθμό, δήλωσε πως «Ο μεγαλύτερος εχθρός αυτών των υποθέσεων είναι ο
χρόνος. Συνεπώς άμεσα πρέπει να ξεκινήσει η διερεύνηση αυτού του
περιστατικού. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να βγουν οι
εντολές για τις κατάλληλες εξετάσεις: αίματος, τοξικολογικές, ιατροδικαστικές
και η ανάληψη ιστολογικών υλικών. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα. Όσο
περνάνε οι ώρες τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να βρούμε στοιχεία ώστε να
καταλήξουμε σε ασφαλής συμπεράσματα» και επιβεβαίωσε ότι η λειτουργία

της ιατροδικαστικής υπηρεσίας με ωράριο δημοσίου συνετέλεσε σε αυτή την
αργοπορία των αρμόδιων Αρχών.
Ειδικότερα δήλωσε «Η πράξη φέρεται ότι τελέστηκε τα ξημερώματα της
Πρωτοχρονιάς ενώ η αναφορά στο αστυνομικό τμήμα έγινε την ίδια μέρα. Η
ιατροδικαστική εξέταση έγινε την επόμενη ημέρα. Τα δείγματα πάρθηκαν την
επόμενη ημέρα, δίχως να ληφθεί αίμα. Κάποια πράγματα δικαιολογούνται,
κάποια δεν δικαιολογούνται. Οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες έχουν το
μειονέκτημα ότι δεν λειτουργούν Σαββατοκύριακα και απογεύματα. Σε
περίπτωση κάποιου έκτακτου περιστατικού πρέπει να κληθούν επειγόντως
για να εξετάσουν κάποιο περιστατικό».
Σε απάντηση της υπ’αριθ.4101/11-02-2021 ερώτησης καθώς και της
υπ’αριθ.819/118/ 20-10-2020 ερώτησης και Α.Κ.Ε., που είχα καταθέσει στη
Βουλή με θέμα: «MetooGR: Καταδικάζουμε την κακοποίηση, αλλά δεν έχουμε
Ιατροδικαστές στην Ελλάδα» και «Έλλειψη νεκροτόμου σε Λαμία» το
Υπουργείο Δικαιοσύνης με το υπ. αριθμ. πρωτ. 33,51/10-03-2021 έθεσε
υπόψη -κατά λόγο αρμοδιότητας- τα εξής αναφορικά με τα κενά και το ωράριο
λειτουργίας των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της χώρας μας:
«Οι Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες διενεργούν ιατροδικαστικές πράξεις, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες, ύστερα
από παραγγελία των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών και των
ανακριτικών

υπαλλήλων,

οι

οποίοι

ενεργούν

κατόπιν

εισαγγελικής

παραγγελίας καθώς και των ποινικών δικαστηρίων που λειτουργούν στην
περιφέρεια του ομώνυμου ή ομωνύμων προς αυτές Εφετείων. Οι ανωτέρω
πράξεις δύνανται, υπό αυτές τις προϋποθέσεις, να διενεργούνται από τα
εργαστήρια

Ιατροδικαστικής

και

Τοξικολογίας

των

Πανεπιστημιακών

Ιδρυμάτων. Στα Ιδρύματα αυτά, οι ιατροδικαστικές πράξεις εκτελούνται
αποκλειστικώς από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).
Επισημαίνεται ότι, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο ή
συντρέχει αδυναμία των κατά τόπο προαναφερόμενων φορέων να δοθεί
εντολή για διενέργεια ιατροδικαστικών πράξεων: α) σε άλλη ιατροδικαστική
υπηρεσία από τις προαναφερόμενες, β) σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα του
Εθνικού Συστήματος Υγείας που διαθέτουν κατάλληλη υποδομή και
ειδικότητες. Κατά τον παρόντα χρόνο, σύμφωνα με το π.δ. 6/21 «Οργανισμός
του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α΄ 7), οι οργανικές θέσεις ΠΕ Ιατροδικαστών

ανέρχονται σε σαράντα επτά (47) εκ των οποίων 26 είναι καλυμμένες και 21
κενές.
Όσον αφορά τις 21 κενές οργανικές θέσεις σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν
ενεργειών μας, με την υπ’ αριθ. 42/30-09-2020 Πράξη Υπουργικού
Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η πρόσληψη είκοσι ενός (21)
Ιατροδικαστών, δύο (2) εκ των οποίων στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας,
και ήδη προβαίνουμε στις προβλεπόμενες ενέργειες για την προκήρυξη των
21 θέσεων και τον διορισμό των ανωτέρω Ιατροδικαστών. Αναφορικά με το
ωράριο λειτουργίας των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών που υπάγονται στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, σας γνωρίζουμε ότι στο άρθρο 9 του ν. 3772/2009
(Α΄ 112) προβλέπεται ότι: «Η ιατροδικαστική υπηρεσία ακολουθεί το ωράριο
λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών. Οι ιατροδικαστές και το προσωπικό
του κλάδου ΥΕ Νεκροτομών υποχρεούνται, εφόσον επιβάλλεται από τις
συνθήκες, να εκτελούν ιατροδικαστικές πράξεις και πέραν του ισχύοντος του
ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών, καθώς και σε μη εργάσιμες ημέρες».
Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως ο μεγαλύτερος εχθρός αυτών
των υποθέσεων είναι ο χρόνος και συνεπώς είναι απαραίτητη η άμεση
ιατροδικαστική εξέταση θυμάτων ώστε να μη χαθούν πολύτιμα στοιχεία και να
μην

επιβαρύνονται ψυχολογικά

περαιτέρω

τα

θύματα,

φέροντας

τα

κακοποιητικά σημάδια πάνω τους,
Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1. Πόσοι ιατροδικαστές υπάρχουν σήμερα στη χώρα και ποια είναι η
κατανομή τους ανά τη χώρα;
2. Έγιναν οι προσλήψεις που είχατε αναφέρει πως θα ξεκινήσουν ένα
χρόνο πριν;
3. Αν ναι, πόσοι ιατροδικαστές έχουν προσληφθεί, σε ποιες υπηρεσίες
και πόσα κενά υπάρχουν πλέον;
4. Αν όχι, για ποιο λόγο και ποιος ευθύνεται για την διαιώνιση των
κενών που δημιουργούν σημαντικότατα προβλήματα στην εξιχνίαση
εγκλημάτων και επιβαρύνουν ακόμα περισσότερα τα θύματα που
περιμένουν να ανοίξει η υπηρεσία για να εξετασθούν;
5. Δεδομένου πως το έγκλημα δεν έχει ωράριο, ποια η λογική της
απόφασης να λειτουργούν οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες 9.00-17.00

και όχι με βάρδιες, γεγονός που προϋποθέτει άμεσες προσλήψεις
τουλάχιστον ισάριθμων με τις υφιστάμενες 47 οργανικές θέσεις
ιατροδικαστών;
6. Στην περίπτωση εγκλήματος κατά τις μη εργάσιμες ώρες των
ιατροδικαστικών

υπηρεσιών,

ποια

διαδικασία

οφείλει

να

ακολουθείται ώστε να καλείται ιατροδικαστής (όχι ιδιώτης) για
εξέταση και πού απευθύνεται το θύμα;
7. Με δεδομένο πως αναφέρεσθε σε ειδικές περιπτώσεις για κατ’
εξαίρεση ιατροδικαστική εξέταση πέραν ωραρίου και σε ΣΚ και
αργίες, ποιες ακριβώς είναι οι περιπτώσεις αυτές, ποιος τις
αξιολογεί ως ειδικές και πώς κινείται η διαδικασία;
8. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να στελεχωθούν οι
ιατροδικαστικές υπηρεσίες και να υπάρχει πάντα προσωπικό
ασφαλείας για εξέταση σε καθεμία, εκτός ωραρίου και αργιών;

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

