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Συντομογραφίες

άρ. = άρθρο
Βλ. = Βλέπε
διευθ. έκδ. = διεύθυνση έκδοσης
εδ. = εδάφιο
ΕΚΚΑ = Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ενν. = εννοείται
επ. = επόμενες
επιμ. = επιμέλεια
ΕφΔΔ = Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (περιοδικό)
ν. = νόμος
ΚΠΔ = Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
κτλ = και τα λοιπά
ΜΚΟ = Μη Κυβερνητική Οργάνωση
παρ. = παράγραφος
περ. = περίπτωση
ΠΚ = Ποινικός Κώδικας
ΠοινΔικ = Ποινική Δικαιοσύνη (περιοδικό)
ΠοινΧρ = Ποινικά Χρονικά (περιοδικό)
Πρβλ. = παράβαλε
σ. = σελίδα
ΣΕΔΑ = Σύνδεσμος Επιμελητών Ανηλίκων Δικαστηρίων Ανηλίκων Ελλάδας
Υ.Α. = Υπουργική Απόφαση
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Εισαγωγή & ερευνητικοί στόχοι

H Οδηγία 2012/29/ΕΕ (στο εξής: η Οδηγία) στοχεύει στην καθιέρωση των δικαιωμάτων και στην
προστασία των θυμάτων αξιόποινων πράξεων. Καθιερώνει έναν ευρύ ορισμό του θύματος και – σε
σύγκριση με προγενέστερα αντίστοιχα κείμενα – δεν εστιάζει σε συγκεκριμένες κατηγορίες
εγκλημάτων. Αντίθετα, αναφέρεται σε όλο το φάσμα του εγκλήματος και κατ’ επέκταση της
θυματοποίησης, δίχως να ενδιαφέρει εάν η πράξη έχει καταγγελθεί στις διωκτικές αρχές. Eπίσης,
καθιερώνει την αρωγή και τη μέριμνα για τα συγγενικά πρόσωπα του άμεσα παθόντος.
Πιο αναλυτικά, η Οδηγία επιχειρεί να εξασφαλίσει ότι τα θύματα τυγχάνουν της δέουσας
πληροφόρησης, υποστήριξης και προστασίας από τους φορείς του ποινικού συστήματος. Σε αυτό το
πλαίσιο, τα κράτη μέλη καλούνται να μεριμνούν, ώστε οι παθόντες να αντιμετωπίζονται με σεβασμό
και ευαισθησία, όπως επίσης να τυγχάνουν μιας εξατομικευμένης και επαγγελματικής προσέγγισης
κατά την εμπλοκή τους στην ποινική διαδικασία. Τα δικαιώματα που θεσπίζονται στην Οδηγία
ισχύουν για όλα τα θύματα χωρίς διακρίσεις, ακόμα και ανεξάρτητα από τη χώρα ή και το καθεστώς
διαμονής τους. Στις βασικές καινοτομίες της Οδηγίας έγκειται η θεσμοθέτηση του αυτοτελούς
δικαιώματος των θυμάτων, αλλά και των συγγενικών τους προσώπων, να λαμβάνουν υπηρεσίες
υποστήριξης και φροντίδας από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς. Πιο συγκεκριμένα, στο άρ. 8
ορίζεται ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνούν, ώστε τα θύματα – ανάλογα με τις ανάγκες τους –
να αποκτούν πρόσβαση σε δωρεάν και εμπιστευτικές υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας. Σε αυτό
το πλαίσιο, τα κράτη μέλη οφείλουν να διευκολύνουν την παραπομπή των θυμάτων, από την
αρμόδια αρχή στην οποία υποβλήθηκε η καταγγελία, στους φορείς που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες
(APAV, 2016).
Με το ν. 4478/2017, ο Έλληνας νομοθέτης μετέφερε την ως άνω Οδηγία στην ελληνική έννομη τάξη.
Κατ’ αυτό τον τρόπο, αναβαθμίστηκε – σε δικονομικό επίπεδο – η θέση του παθόντος στην ποινική
διαδικασία, ενώ επίσης θεσμοθετήθηκε με σαφήνεια το δικαίωμα των θυμάτων να τυγχάνουν
υποστήριξης από εξειδικευμένους κρατικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Εντούτοις, η
ενσωμάτωση της Οδηγίας δύναται να καταστεί μια «τυπική» διαδικασία, εάν δεν ληφθεί μέριμνα,
ώστε να επιτευχθεί η ικανοποιητική εφαρμογή της στην πράξη (Αρτινοπούλου, 2012, σ. 234). Η
ελληνική πολιτεία βρίσκεται, λοιπόν, αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά σημαντική πρόκληση, η οποία
αφορά εν τέλει την πεμπτουσία του κράτους δικαίου. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι
αναγκαίο να εξετάσει κανείς το ισχύον ελληνικό νομικό πλαίσιο σχετικά με τα δικαιώματα και την
αρωγή του θύματος – λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές του επήλθαν μέσω της ενσωμάτωσης της
Οδηγίας – και να εστιάσει στις υφιστάμενες προοπτικές για την ικανοποιητική του εφαρμογή στην
πράξη.
Η παραδοχή αυτή διέπει το Έργο (Project) με γενικό τίτλο “SupportVoC – Development of a Generic
Support Services Model to enhance the Rights of Victims of Crime”, το οποίο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Έργο στοχεύει στην προώθηση
των δικαιωμάτων των θυμάτων στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην
Κύπρο. Απώτερο στόχο του Προγράμματος αποτελεί η καθιέρωση ενός οργανωμένου συστήματος
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παροχής υπηρεσιών στα θύματα εγκληματικών πράξεων εν γένει με βάση το αντίστοιχο πρότυπο που
έχει διαμορφωθεί στην Ισπανία ήδη από το 1995. Για την υλοποίηση του Έργου συνεργάζονται έξι
εταίροι: το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (που αποτελεί τον συντονιστή εταίρο), το Κέντρο Μέριμνας
Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), το Animus
Association Foundation (AAF) με έδρα τη Βουλγαρία, τον Οργανισμό “Hope For Children” CRC Policy
Center (HFC) με έδρα την Κύπρο και τον Οργανισμό CESIE (Iταλία).
Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Δεύτερου Πακέτου Εργασίας (Work Package No2)
του Έργου, το οποίο έχει ως θέμα την επισκόπηση και την ανάλυση των εθνικών νομικών πλαισίων
σχετικά με τα δικαιώματα, την προστασία και την αρωγή των θυμάτων. Απώτερο στόχο αποτελεί ο
εντοπισμός τυχόν παραγόντων που συνιστούν τροχοπέδη στην ικανοποιητική εφαρμογή της Οδηγίας
στις επιμέρους εθνικές έννομες τάξεις και η διατύπωση προτάσεων για την υπερπήδησή τους. Για
τους παραπάνω λόγους, το εν λόγω Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνει δύο Ερευνητικές Δραστηριότητες
(Activities). Οι στοχεύσεις των τελευταίων συγκεκριμενοποιούνται – για την περίπτωση της Ελλάδας –
ως εξής:




Επισκόπηση του ελληνικού νομικού πλαισίου αναφορικά με τα δικαιώματα, την προστασία
και την αρωγή των θυμάτων αξιόποινων πράξεων,
Συγκεκριμενοποίηση των μεταβολών που επήλθαν στην εθνική έννομη τάξη μέσω της
ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ,
Επισκόπηση της εφαρμογής του νομικού πλαισίου στην πράξη – Ανάδειξη των υφιστάμενων
προκλήσεων προκειμένου να επιτευχθεί η ικανοποιητική εφαρμογή της Οδηγίας στην
ελληνική πραγματικότητα.

Προκειμένου να διερευνηθούν τα ανωτέρω ερευνητικά ερωτήματα, επιλέχθηκε η υλοποίηση μιας
ανιχνευτικής έρευνας που στηρίχτηκε τόσο σε πρωτογενή όσο και δευτερογενή ερευνητικά δεδομένα
(πρβλ. Σπινέλλη, 2014, σ. 155 επ.). Η μεθοδολογία της βιβλιογραφικής επισκόπησης και της
εμπειρικής έρευνας περιγράφεται αναλυτικότερα στις ακόλουθες ενότητες της παρούσας έκθεσης.

Μεθοδολογία – Ερευνητικά εργαλεία

Α) Βιβλιογραφική επισκόπηση και συνεντεύξεις
Σε πρώτη φάση, κρίθηκε αναγκαία η επισκόπηση των σχετικών νομοθετημάτων και η μελέτη των
αιτιολογικών τους εκθέσεων (Παπαχρίστου, 1999, σ. 175 επ.). Εν συνεχεία, κατέστη αναγκαία η
επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας με στόχο να εντοπιστούν στοιχεία και πληροφορίες που
αφορούν την ερμηνεία και την εφαρμογή του ελληνικού νομικού πλαισίου. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν
μελέτες που έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικές περιοδικές εκδόσεις (όπως π.χ. τα περιοδικά
Ποινική Δικαιοσύνη, Ποινικά Χρονικά, Επιθεώρηση Μεταναστευτικού Δικαίου, Επιθεώρηση
Κοινωνικών Ερευνών, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου κ.ά.), δικαστικές αποφάσεις, δελτία τύπου της
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Ελληνικής Αστυνομίας και εκθέσεις δημόσιων και μη κρατικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο
πεδίο αρωγής των θυμάτων (desk review).
Ως συμπληρωματικό ερευνητικό εργαλείο αξιοποιήθηκε η διεξαγωγή συνεντεύξεων με είκοσι
επαγγελματίες που σχετίζονται άμεσα με το υπό διερεύνηση πεδίο. Με άλλα λόγια, η διεξαγωγή της
εμπειρικής έρευνας κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να συμπληρωθούν όσα στοιχεία συγκεντρώθηκαν
μέσω της επισκόπησης της νομοθεσίας και της βιβλιογραφίας. Απώτερο στόχο του εμπειρικού
σκέλους της μελέτης αποτέλεσε η παραγωγή πληροφοριακού υλικού αναφορικά με τη διαμόρφωση
της νομοθετικής πολιτικής σχετικά με την προστασία των θυμάτων, η απόκτηση μιας βαθύτερης
γνώσης σχετικά με την εφαρμογή του νομικού πλαισίου με βάση την εμπειρία των συμμετεχόντων
επαγγελματιών και η ανίχνευση των προκλήσεων που διανοίγονται για την ικανοποιητική εφαρμογή
της Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη.
Οι συνεντεύξεις με τους ως άνω επαγγελματίες πραγματοποιήθηκαν από τις αρχές Φεβρουαρίου του
2018 έως τις αρχές Απριλίου του ίδιου έτους. Πιο συγκεκριμένα, στην εμπειρική έρευνα συμμετείχαν
έξι (6) επαγγελματίες του ποινικού συστήματος (δικαστικοί λειτουργοί, αστυνομικοί και επιμελητές
ανηλίκων) και δέκα (10) επαγγελματίες που εργάζονται σε δημόσιους και μη κρατικούς φορείς που
παρέχουν – μεταξύ άλλων – υπηρεσίες σε θύματα εγκληματικών πράξεων. Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και νομικοί – δικηγόροι. Τέλος, στην έρευνα συμμετείχαν
τέσσερις (4) επαγγελματίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα, οι οποίοι εμπλέκονται – με άμεσο ή
έμμεσο τρόπο – στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής (συμπεριλαμβανόμενης
της εφαρμογής της υπό εξέταση Οδηγίας ή άλλων συναφών – θυματοκεντρικών νομικών κειμένων)1.
Τα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης και της εμπειρικής έρευνας παρουσιάζονται στην
ερευνητική έκθεση με τίτλο «Το ελληνικό νομικό πλαίσιο σχετικά με τα δικαιώματα και την αρωγή
θυμάτων αξιόποινων πράξεων: Προκλήσεις και προοπτικές για την ικανοποιητική εφαρμογή της
Οδηγίας 2012/29/ΕΕ» (30 Απριλίου 2018). Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες στην ως άνω εμπειρική
έρευνα κλήθηκαν να διατυπώσουν προτάσεις σχετικά με την ικανοποιητική εφαρμογή της Οδηγίας
στην εθνική έννομη τάξη. Οι προτάσεις αυτές – από κοινού με τα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής
επισκόπησης – συστηματοποιήθηκαν και συμπεριλήφθησαν στην ως άνω ερευνητική έκθεση. Στη
συνέχεια, με βάση τον ερευνητικό σχεδιασμό του Πακέτου Εργασίας Νο2 του Έργου, κρίθηκε
αναγκαία η περαιτέρω επεξεργασία αυτών στο πλαίσιο μιας «ομάδας εστιασμένης συζήτησης» (focus
group) [Μωραΐτη & Παπαδάτου, 2010, σ. 347 επ.]. Στην τελευταία συμμετείχαν επαγγελματίες που
εμπλέκονται – με άμεσο ή έμμεσο τρόπο – στην εφαρμογή της Οδηγίας.
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Η συμμετοχή στην έρευνα προϋπέθετε την παροχή της συγκατάθεσής τους (υπογράφοντας ένα σχετικό έντυπο, όπου
περιγράφονταν τα δικαιώματά τους κατά την ερευνητική διαδικασία). Με δεδομένο τον ανιχνευτικό χαρακτήρα της
παρούσας έρευνας, επιλέχθηκε το εργαλείο της ημι-δομημένης συνέντευξης (Κυριαζή, 2011). Κατά την ανάλυση των
δεδομένων, εξαιρέθηκαν όσα αναφέρονταν σε προσωπικές στάσεις και αντιλήψεις του κάθε συνεντευξιαζόμενου και
δόθηκε έμφαση σε όσα δεδομένα εμπεριείχαν πληροφορίες που σχετίζονταν άμεσα με τα ερευνητικά ερωτήματα (με κύρια
έμφαση στην εφαρμογή του νομικού πλαισίου με βάση την επαγγελματική εμπειρία των συμμετεχόντων).
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Β) Συγκρότηση ομάδας εστίασης (focus group)
Οι ομάδες εστίασης (focus groups) χρησιμοποιούνται άλλοτε ως ένα αυτοτελές ερευνητικό εργαλείο
στην ποιοτική έρευνα, άλλοτε συνδυαστικά με άλλα ερευνητικά εργαλεία (όπως λ.χ. οι ατομικές
συνεντεύξεις και η μελέτη τεκμηρίων). Κύρια στόχευση της συγκρότησής τους αποτελεί η πρωταρχική
διερεύνηση ενός θέματος με βάση την αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται μεταξύ των συμμετεχόντων
(Μωραΐτη & Παπαδάτου, 2010, σ. 347 επ.). Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, η ερευνητική ομάδα
κλήθηκε στη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με την ικανοποιητική εφαρμογή της Οδηγίας στην
ελληνική πραγματικότητα με βάση τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατόπιν της βιβλιογραφικής
επισκόπησης και τις συνεντεύξεις των συμμετεχόντων επαγγελματιών της ποινικής δικαιοσύνης και
του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Σε αυτό το πλαίσιο, κρίθηκε αναγκαία η συγκρότηση μιας
ομάδας εστίασης με τη συμμετοχή ειδημόνων στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών σε θύματα
εγκληματικών πράξεων. Μέσω της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων, επιδιώχθηκε να
αναδειχθούν βασικά θέματα που αφορούν τη θέση των παθόντων στην απονομή της ποινικής
δικαιοσύνης και την πραγματική λειτουργία του συστήματος παροχής των σχετικών υπηρεσιών
(Seymour, 2004).
Ειδικότερα, η ομάδα συζήτησης διεξήχθη την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 στις εγκαταστάσεις του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) στην Αθήνα και η διάρκειά της ανήλθε περίπου στις
δύο ώρες. Στην ομάδα συμμετείχαν έντεκα (11) επαγγελματίες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και
νομικοί επιστήμονες) οι οποίοι εργάζονται σε δημόσιους και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, που
παρέχουν – μεταξύ άλλων – υπηρεσίες σε θύματα ποινικών αδικημάτων. Επιπρόσθετα, στην ομάδα
συμμετείχαν δύο (2) επαγγελματίες του δημοσίου τομέα, που εμπλέκονται – μεταξύ άλλων – στην
επίβλεψη της εφαρμογής των νομοθετημάτων που αφορούν τα δικαιώματα και την αρωγή των
θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Ο συντάκτης της παρούσας έκθεσης ανέλαβε το ρόλο του
συντονιστή της ομάδας, ενώ η Ψυχολόγος κ. Άννα Μαμάη διεκπεραίωσε οργανωτικά και βοηθητικά
καθήκοντα κατά την ερευνητική διαδικασία.
Σε πρώτη φάση, η ερευνητική διαδικασία περιλάμβανε μια σύντομη παρουσίαση των προβλέψεων
του ν. 4478/2017 από τον συντονιστή. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συστήσουν τον
εαυτό τους στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και να αναφέρουν συνοπτικά τα επαγγελματικά τους
καθήκοντα στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών σε θύματα. Στο πλαίσιο αυτό, κλήθηκαν να εκθέσουν
επίσης κάποιες εισαγωγικές σκέψεις σχετικά με τη θέση του παθόντος στην ποινική διαδικασία.
Έπειτα, τέθηκε επί τάπητος το ζήτημα της πληροφόρησης των θυμάτων σχετικά τα δικαιώματά τους
στα διάφορα στάδια της ποινικής διαδικασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, αξιοποιήθηκαν τα ακόλουθα
υποθετικά ερωτήματα, τα οποία βασίστηκαν στον οδηγό για αντίστοιχες ομάδες συζήτησης που έχει
διαμορφωθεί από την Seymour (2004):


«Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα θύμα βίαιου εγκλήματος (τα αναλυτικά πραγματικά
περιστατικά δεν μας αφορούν εν προκειμένω). Πόσο πιθανό θεωρείτε ότι το άτομο αυτό
μπορεί να λάβει επαρκή πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματά του κατά την ποινική
διαδικασία;».
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«Στην περίπτωση που ένας άνδρας / μια γυναίκα / ένα παιδί υποστεί ένα βίαιο έγκλημα,
πόσο εύκολο θεωρείται ότι είναι να αποκτήσει πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης;».

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων και οι προβληματισμοί που διατυπώθηκαν επικεντρώθηκαν
αρχικά στην περίπτωση των ενήλικων γυναικών – θυμάτων ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Κάτι
τέτοιο δεν προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς η πλειονότητα των συμμετεχόντων προέρχεται από
φορείς παροχής υπηρεσιών σε γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση και πολλαπλές διακρίσεις.
Με παρότρυνση του συντονιστή της ομάδας, επιχειρήθηκε η διεύρυνση της συζήτησης σε άλλες
εκδοχές της θυματοποίησης (εκτός της έμφυλης βίας). Σε αυτό το πλαίσιο, τέθηκαν επί τάπητος – με
βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων – συγκεκριμένες μορφές εγκληματικής δράσης, όπως
ειδικότερα η διάρρηξη οικίας, οι κλοπές / αρπαγές τσάντας και οι κλοπές οχημάτων από άγνωστους
δράστες.
Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο άρ. 8 της Οδηγίας και συζητήθηκε ιδίως το κατά πόσο η
ελληνική πολιτεία διαθέτει στην παρούσα φάση την κατάλληλη υποδομή προκειμένου να προβεί
στην ικανοποιητική του εφαρμογή. Τέλος, τέθηκαν επί τάπητος και εξετάστηκαν – μέσα από την
αλληλεπίδραση των συμμετοχόντων – οι προτάσεις που είχαν διατυπωθεί με βάση τις ατομικές
συνεντεύξεις και τη βιβλιογραφική επισκόπηση κατά την προγενέστερη φάση του Έργου. Ελλείψει
επαρκούς χρόνου και με κριτήριο την επαγγελματική εμπειρία των συμμετεχόντων, ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε στις ακόλουθες προτάσεις:




Συγκρότηση ενός γενικού συστήματος παροχής υπηρεσιών σε θύματα εγκληματικών
πράξεων,
Συγκρότηση αυτοτελών υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών σε αστυνομικά τμήματα και
Εισαγγελίες,
Θεσμοθέτηση της συνεργασίας μεταξύ των υπαρχόντων φορέων και υπαγωγή τους σε ένα
κοινό φορέα συντονισμού2.

Οι εμπειρίες, τα βιώματα, οι προβληματισμοί και οι σκέψεις που ανέκυψαν παρουσιάζονται στις
ακόλουθες ενότητες της παρούσας έκθεσης. Προηγουμένως, παρατίθενται ευσύνοπτα το νομικό
πλαίσιο σχετικά με τη θέση του θύματος στην ποινική διαδικασία, οι προβλέψεις της Οδηγίας
2012/29/ΕΕ αναφορικά με τα δικονομικά και τα λοιπά δικαιώματα των παθόντων και των συγγενικών
τους προσώπων, όπως επίσης οι φορείς και ο τρόπος λειτουργίας των δημόσιων και μη κρατικών
φορέων που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης στα θύματα.

2

Λόγω έλλειψης χρόνου και λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση της ομάδας, δεν κατέστη εφικτό να τεθούν προς εκτενή
συζήτηση όσα ζητήματα αφορούν τη θέση του θύματος στην εφαρμογή των πρακτικών της αποκαταστατικής δικαιοσύνης
και την προστασία του ανήλικου μάρτυρα στο πεδίο της ποινικής διαδικασίας. Τα θέματα αυτά χρήζουν αυτοτελούς
εμπειρικής διερεύνησης στο μέλλον.
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Ευρήματα
A) Συνοπτική επισκόπηση του νομικού πλαισίου έως την εισαγωγή του ν. 4478/2017
Στο ελληνικό ποινικό δίκαιο δεν απαντά κάποιος συγκεκριμένος ορισμός του θύματος. Αντίθετα, ως
τέτοιο νοείται το φυσικό πρόσωπο – φορέας του εννόμου αγαθού που προσβάλλεται μέσω της
τέλεσης μιας αξιόποινης πράξης (Μανωλεδάκης, 1998). Η απόφασή του για καταγγελία ή όχι της
θυματοποίησής του στις αρμόδιες αρχές διαδραματίζει καθοριστικό παράγοντα ως προς την άσκηση
της ποινικής δίωξης εναντίον του δράστη/των δραστών. Έχοντας τη θέση του μάρτυρα στο πλαίσιο
της ανάκρισης, διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο ως προς την αποκάλυψη της ταυτότητας του δράστη και
τη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης. Εν συνεχεία, συνιστά σημαντικό
μάρτυρα στην ακροαματική διαδικασία στην οποία και υποχρεούται να παραστεί. H σημαντικότητά
του εν συγκρίσει με τους λοιπούς μάρτυρες είναι δεδομένη, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη ότι το τελικό
αποτέλεσμα, αλλά και η πρόοδος της ποινικής δίκης (π.χ. στα κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα)
βρίσκονται συχνά σε άμεση συνάρτηση με τις δικές του επιλογές (Αλεξιάδης, 2004, σ. 257-8·
Αλεξιάδης, 2006, σ. 351· Zησιάδης, 2014, σ. 149 επ.)3.
Αποτελεί κοινό τόπο ότι ο παθών στο πεδίο του ποινικού δικονομικού δικαίου βρίσκεται σε
μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τον κατηγορούμενο (Αρτινοπούλου, 1996, σ. 63· Γραμματικούδης,
1991, σ. 136· Δημόπουλος, 2006, σ. 51 επ.· Ζαραφωνίτου, 2008, σ. 70· Πούλου, 2010, σ. 19). Είναι
χαρακτηριστικό ότι στο άρ. 6 παρ. 3 της ΕΣΔΑ και στο άρ. 2 του 7ου Πρωτοκόλλου αυτής, ορίζονται τα
δικαιώματα του κατηγορουμένου για ενημέρωση αναφορικά με την κατηγορία, υπεράσπιση και εκ
νέου εξέταση της υπόθεσης από δικαστήριο ανώτερου βαθμού. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο για τα
δικαιώματα του θύματος (Γραμματικούδης, 1991, σ. 135-136· Πούλου, 2010, σ. 19· Αποστολίδης,
2010, σ. 136-7). Τα θύματα έχουν το δικαίωμα να εγείρουν ενώπιον του αρμόδιου ποινικού
δικαστηρίου την αποκαλούμενη «πολιτική αγωγή», ώστε να ασκήσουν τις αστικής φύσεως αξιώσεις
τους για τη βλάβη που υπέστησαν, αλλά και προκειμένου να αξιώσουν την καταδίκη του
κατηγορουμένου με βάση τα όσα προβλέπονται στα άρ. 63 επ. ΚΠΔ (Αποστολίδης, 2010·
Παπαδαμάκης, 2006, σ. 156 επ.· Ψαρούδα-Μπενάκη, 1982· Ζαραφωνίτου, 2008, σ. 70). Με τον τρόπο
αυτό, ο παθών συμμετέχει ενεργά στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης (Λαμπροπούλου, 1999, σ.

3

Επί παραδείγματι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 344, παρ. 1, εδ. β ΠΚ, η ποινική δίωξη σε περίπτωση βιασμού είναι
δυνατό να παύσει οριστικά εάν το θύμα δηλώσει ότι η εξέλιξη της υπόθεσης δύναται να προκαλέσει το σοβαρό ψυχικό του
τραυματισμό (Αλεξιάδης, 2004, σ. 257-8· Αλεξιάδης, 2006, σ. 351· Zησιάδης, 2014, σ. 149 επ.). Σύμφωνα επίσης με τη
διάταξη του άρ. 329 ΚΠΔ, «η συζήτηση στο ακροατήριο, καθώς και η απαγγελία της απόφασης, γίνονται δημόσια σε όλα τα
ποινικά δικαστήρια, και επιτρέπεται στον καθένα να παρακολουθήσει ανεμπόδιστα τις συνεδριάσεις». Με τον τρόπο αυτό
καθιερώνεται στο ποινικό δικονομικό δίκαιο η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της δημοσιότητας των συνεδριάσεων των
ποινικών δικαστηρίων (άρ. 93 παρ. 2, 3 εδ. α) με στόχο τη θωράκιση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου και την ορθή
απονομή της δικαιοσύνης. Εντούτοις, στο δεύτερο εδάφιο του ως άνω άρθρου εισάγεται εξαίρεση από την υπό εξέταση
αρχή και, ειδικότερα ορίζεται ότι κατά την ελεύθερη βούληση εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση απαγορεύεται η
παρουσία στο ακροατήριο προσώπων που δεν συμπλήρωσαν το 17ο έτος της ηλικίας τους. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η
πρόβλεψη του άρ. 330 ΚΠΔ, όπου ορίζεται ότι αν η δημοσιότητα της συνεδρίασης είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή
συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας του ιδιωτικού ή οικογενειακού βίου των διαδίκων, το δικαστήριο διατάζει τη
διεξαγωγή της δίκης ή ενός μέρους της δίχως δημοσιότητα (Παπαδαμάκης, 2006, σ. 396 επ.).
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352). Ωστόσο, μόνο η καταστρατήγηση δικαιωμάτων της υπεράσπισης (π.χ. δικαίωμα παράστασης
του κατηγορουμένου, ακρόασης κτλ) συνεπάγεται δικονομικές κυρώσεις (π.χ. απόλυτη ακυρότητα
της ακροαματικής διαδικασίας), ενώ η καταστρατήγηση των αυτών δικαιωμάτων της πολιτικής
αγωγής δεν επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα (Γραμματικούδης, 1991, σ. 137 επ.· Ανδρουλάκης, 2000, σ.
76 επ.)4. Η δε προσπάθεια ικανοποίησης των εν λόγω αξιώσεων αποβαίνει συχνά άκαρπη, ιδίως
εξαιτίας της οικονομικής αδυναμίας του δράστη να παράσχει αποζημίωση (Αλεξιάδης, 1991, σ. 116-7·
Αλεξιάδης, 1996, σ. 197)5.
Kατά την προηγούμενη δεκαετία εισήχθησαν ρυθμίσεις στην εθνική έννομη τάξη, που
προσανατολίζονται στην αυξημένη προστασία και την αρωγή των θυμάτων συγκεκριμένων
εγκληματικών πράξεων (Ζαραφωνίτου, 2008, σ. 70 επ.· Lambropoulou, 2010, σ. 137). Σε αυτό το
πλαίσιο, συστάθηκαν κρατικοί φορείς για την παροχή υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
(Βιδάλη, 2017, σ. 117 επ.). Ενδεικτικά, στο άρ. 21 του ν. 3500/2006 σχετικά με την αντιμετώπιση της
ενδοοικογενειακής βίας αναγνωρίζεται ότι τα θύματα έχουν το δικαίωμα ηθικής συμπαράστασης και
της απαραίτητης υλικής συνδρομής από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία έγκεινται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, όπως επίσης από
κοινωνικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατά την υποβολή σχετικής μήνυσης,
τα θύματα απαλλάσσονται επίσης από την καταβολή σχετικού παραβόλου. Με βάση τη διάταξη του
άρ. 22, όσα θύματα αιτούνται τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων με στόχο την προσωρινή ρύθμιση
κατάστασης που προκλήθηκε από την ενδοοικογενειακή βία και δεν δύνανται να καταβάλουν το
χρηματικό ποσό που απαιτείται, έχουν τη δυνατότητα παροχής ευεργετήματος της πενίας
(Συμεωνίδου-Καστανίδου, 2008, σ. 715 επ.· Συμεωνίδου-Καστανίδου, 2011, σ. 215 επ.)6.
Κατά τα λοιπά, με τον ν. 3064/2002 αναγνωρίστηκε η υποχρέωση της πολιτείας για παροχή
προστασίας και στήριξης στα θύματα εμπορίας (π.χ. με σκοπό την εξώθησή τους στην παροχή
σεξουαλικών υπηρεσιών, εργασίας κτλ), τα οποία έχουν επίσημα αναγνωριστεί ως τέτοια από τον
αρμόδιο Εισαγγελέα (Συκιώτου, 2006, σ. 684 επ.). Ακολούθησε το π.δ. 233/2003 με το οποίο
ορίστηκαν οι φορείς, τα μέτρα και ο τρόπος παροχής προστασίας στα θύματα. Η εν λόγω προστασία
συνίσταται σε στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη και
νομική αρωγή. Εν συνεχεία, ο ν. 3386/2005 θεσμοθέτησε τη δυνατότητα περίσκεψης (άρ. 48) για τα
θύματα ενός μηνός, ώστε να δηλώσουν εάν έχουν τη βούληση να συνεργαστούν με τις αρμόδιες
αρχές για τη δίωξη των δραστών (Συμεωνίδου-Καστανίδου, 2008, σ. 715 επ.· Παπαθανασόπουλος,
2007, σ. 403 επ.· Παπαθανασόπουλος, 2006, σ. 1428 επ.). Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των
θυμάτων εγκλημάτων βίας, είναι αξιοσημείωτος ο ν. 3811/2009, ο οποίος εισήχθη στην ελληνική

4

Για μια σφαιρική παρουσίαση των δικονομικών των θυμάτων στο πεδίο της ελληνικής έννομης τάξης βλ. Ευρωπαϊκό
Κέντρο Συνταγματικού Δικαίου (2017, σ. 7 επ.).
5

Η διαπίστωση αυτή απαντά στην αιτιολογική έκθεση του ν. 3811/2009 [«Αποζηµίωση των θυµάτων εγκληµάτων βίας από
πρόθεση (Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της
29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις»].
6

Πρόσφατα, ο εθνικός νομοθέτης κύρωσε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (ν. 4531/2018).
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έννομη τάξη προκειμένου η εθνική νομοθεσία να εναρμονισθεί µε την Οδηγία 2004/80/ΕΚ
(Μαγγανάς, 2011, σ. 176 επ.).

Β) Η ενσωμάτωση της Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη
Β.1) Η εμπλοκή του θύματος στην ποινική διαδικασία
Ο ν. 4478/2017 στοχεύει στο να εξασφαλιστεί ότι τα θύματα αξιόποινων πράξεων – δίχως καμία
διάκριση – τυγχάνουν της δέουσας πληροφόρησης, υποστήριξης και προστασίας προκειμένου να
λάβουν μέρος στην ποινική διαδικασία. Ο εθνικός νομοθέτης διατήρησε επίσης τον ευρύ ορισμό του
θύματος, όπως δίνεται στην Οδηγία. Κατ’ αυτό τον τρόπο παραπέμπει σε όλο το φάσμα της
θυματοποίησης. Στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας υπάγονται επίσης οι οικείοι προσώπου, ο
θάνατος του οποίου προκλήθηκε αμέσως από αξιόποινη πράξη και οι οποίοι έχουν αξίωση
χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης ή τελούσαν σε άμεση υλική αλληλεξάρτηση με αυτό.
Στο δεύτερο κεφάλαιο καθιερώνονται τα επιμέρους δικαιώματα του θύματος, που περιλαμβάνουν
την παροχή πληροφοριών και υποστήριξη. Σε αυτό το πλαίσιο θεσμοθετείται το δικαίωμα των
παθόντων να κατανοούν – με ευθύνη της αστυνομίας και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής – την εξέλιξη
της ποινικής διαδικασίας και να γίνονται κατανοητά από τους φορείς του ποινικού συστήματος. Στο
επόμενο άρθρο (άρ. 57) καθιερώνεται το δικαίωμα του θύματος να λαμβάνει πληροφορίες – χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση – σχετικά με τα ζητήματα που παρατίθενται στο άρ. 4 της Οδηγίας (λ.χ.
για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής νομικής βοήθειας και τις προϋποθέσεις διεκδίκησης
αποζημίωσης). Στο άρ. 58 θεσμοθετείται το δικαίωμα του θύματος να λαμβάνει – κατόπιν αιτήσεώς
του – το αντίγραφο της υποβαλλόμενης έγκλησης προς την αρμόδια αρχή, ενώ προβλέπονται ειδικές
ρυθμίσεις για τους αλλοδαπούς. Στο άρ. 59 ορίζεται επίσης ρητά ότι οι παθόντες δικαιούνται να
λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ποινική διαδικασία που κινήθηκε κατόπιν της εκ μέρους του
καταγγελίας της αξιόποινης πράξης.
Στο άρ. 60 προβλέπεται ότι σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, όταν πρόκειται να
εξετασθεί θύμα, το οποίο δεν ομιλεί ή δεν κατανοεί επαρκώς την ελληνική γλώσσα, του παρέχεται
χωρίς καθυστέρηση δωρεάν διερμηνεία. Εφόσον τούτο είναι αναγκαίο, διατίθεται διερμηνεία για την
επικοινωνία μεταξύ του θύματος που έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής και του
πληρεξούσιου δικηγόρου του σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας. Το δικαίωμα σε διερμηνεία
περιλαμβάνει την προσήκουσα συνδρομή σε άτομα με πρόβλημα ακοής ή ομιλίας. Αν η διερμηνεία
είναι με άλλον τρόπο αδύνατη, μπορεί να λαμβάνει χώρα διερμηνεία της διερμηνείας μέσω τρίτης
γλώσσας.

Β.2) Το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας
Με το άρ. 61 του νόμου ενσωματώνεται το άρ. 8 της Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη. Έτσι,
θεσμοθετήθηκε ότι το θύμα δικαιούται να έχει πρόσβαση σε δωρεάν και εμπιστευτικές υπηρεσίες
υποστήριξης και φροντίδας από δημόσιους φορείς και Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς. Το δικαίωμα
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αυτό μπορεί να επεκταθεί και στους οικείους του θύματος, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με τη
βαρύτητα της βλάβης που υπέστησαν. Σε αυτό το πλαίσιο, η Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή στην
οποία κατατέθηκε η καταγγελία του θύματος οφείλει να ενημερώνει και παραπέμπει το θύμα
(κατόπιν αίτησής του) σε υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες
υποστήριξης και φροντίδας θυμάτων δεν εξαρτάται από τη νομότυπη ή μη υποβολή της καταγγελίας
της αξιόποινης πράξης.
Στο πλαίσιο του υπό εξέταση νομοθετήματος δεν έλαβε χώρα η θεσμοθέτηση αυτοτελών υπηρεσιών
για την παροχή υποστήριξης σε θυμάτων εγκληματικών πράξεων με τη γενική έννοια του όρου7. Ο
εθνικός νομοθέτης αρκείται στο να επισημάνει αφηρημένα ότι οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται από
την Αστυνομία και κάθε αρμόδια αρχή, δημόσιους φορείς, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και
ενώσεις προσώπων που οργανώνονται σε επαγγελματική ή σε εθελοντική βάση (άρ. 61 παρ 4).
Σύμφωνα με την Έκθεση Αξιολόγησης των συνεπειών των ρυθμίσεων του νόμου, για τη διασύνδεση
των υπαρχόντων υπηρεσιών είναι αναγκαίο να ακολουθήσει ένα εξειδικευμένο προεδρικό διάταγμα /
μια κοινή υπουργική απόφαση στο άμεσο μέλλον (εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του
νόμου). Προκειμένου να επιτευχθεί η ικανοποιητική εφαρμογή του νόμου στην πράξη, συνίσταται
επίσης στο κείμενο της ίδιας Έκθεσης η θέσπιση ενός συστήματος και παραπομπής των θυμάτων,
όπως επίσης η καταγραφή, ηλεκτρονική διασύνδεση και πρωτίστως η συνεργασία όλων
εμπλεκομένων φορέων που δραστηριοποιούνται στο ζήτημα της προστασίας αυτών8.
Κατά τα λοιπά, στο άρ. 73 εδ. β επισημαίνεται ότι το Τμήμα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οφείλει να
μεριμνά για την ομαλή συνεργασία των υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας σε παθόντες. Στην
αιτιολογική έκθεση επισημαίνεται επίσης ότι ο συντονισμός των υπηρεσιών και η ανάπτυξη
συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα συνιστά προϋπόθεση για την υλοποίηση των προβλέψεων του νόμου.
Για το λόγο αυτό, υποδεικνύεται ότι οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να συνεργάζονται στενά με
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συγκεκριμένα δε με τις αναγνωρισμένες και ενεργές μη
κυβερνητικές οργανώσεις που βοηθούν τα θύματα. Οι δε δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν επίσης να
εργάζονται με συντονισμένο τρόπο και να έχουν συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης.
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Για την ειδική κατηγορία των ανήλικων θυμάτων, προβλέπεται η σύσταση αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Ανηλίκων
Θυμάτων με τον τίτλο «Σπίτι του Παιδιού» στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Αθηνών,
Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πατρών και Ηρακλείου. Οι επαγγελματίες που αναμένεται να στελεχώσουν τα εν λόγω Γραφεία θα
έχουν – μεταξύ άλλων – τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Ατομική αξιολόγηση ανήλικων θυμάτων για τον προσδιορισμό
ειδικών αναγκών προστασίας, β) Συνδρομή των προανακριτικών, ανακριτικών, εισαγγελικών και δικαστικών αρχών για την
προσήκουσα εξέταση ανήλικων θυμάτων, γ) Εκτίμηση αντιληπτικής ικανότητας και ψυχικής κατάστασης ανηλίκων θυμάτων,
δ) Διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών και χώρων για την εξέταση από τις ανήλικων θυμάτων ως μαρτύρων και προμήθεια
και εγκατάσταση υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την καταγραφή της κατάθεσης του ανηλίκου με ηλεκτρονικά
οπτικοακουστικά μέσα.
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Η Έκθεση είναι διαθέσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/wpcontent/uploads/downloads/2017/02/ekthesi_sinepeion_29.pdf.
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Γ) Φορείς παροχής υποστήριξης στα θύματα

Στην Ελλάδα δεν λειτουργούν φορείς που να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων, που να
ανήκουν σε όλο το φάσμα της θυματοποίησης (Αρτινοπούλου, 2012, σ. 254· FRA, 2014, σ. 111 επ.·
Papantoleon, 2014, σ. 6), αν και κάτι τέτοιο έχει αναγνωριστεί ότι θα οδηγούσε σε μια γενικότερη
βελτίωση της λειτουργίας του ποινικού συστήματος9. Ειδικότερα, κάτι τέτοιο θα συνέβαλε
καθοριστικά στην επίτευξη μιας ισορροπίας ανάμεσα στην αναγκαιότητα θωράκισης των
δικαιωμάτων του κατηγορουμένου και την ανάγκη προστασίας του θύματος, ενώ εν τέλει θα
λειτουργούσε ενθαρρυντικά για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι του ποινικού
συστήματος (Ζarafonitou, 2014, σ. 130). H σύσταση μιας αυτοτελούς υπηρεσίας με στόχο την
υποστήριξη των παθόντων υποδείχθηκε από τους επαγγελματίες που καταπιάνονται με την
εφαρμογή των πρακτικών της επανορθωτικής δικαιοσύνης στο ελληνικό γίγνεσθαι, στο πλαίσιο
συνεντεύξεων που παραχώρησαν για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο
“Restorative justice in Europe: Safeguarding victims & empowering professionals” (2012-2014) κατά τη
θερινή περίοδο του έτους 2013. Κατ’ αυτό τον τρόπο, υποστήριξαν ότι θα επέλθει η επιζητούμενη
ισορροπία στο ποινικό σύστημα, δεδομένου ότι – με βάση την ισχύουσα πραγματικότητα – οι φορείς
του τελευταίου εστιάζουν ιδίως στο πρόσωπο του κατηγορουμένου (Αρτινοπούλου και Μιχαήλ, 2016,
σ. 551 επ.).
Σε αυτό το πλαίσιο, έχει κριθεί ως αναγκαία η διαμόρφωση αυτοτελών τμημάτων στα αστυνομικά
τμήματα και τις Εισαγγελίες, όπου λαμβάνει χώρα η πρώτη επαφή του θύματος με το σύστημα της
ποινικής δικαιοσύνης. Τα τμήματα αυτά είναι αναγκαίο να στελεχωθούν με επιστήμονες διαφόρων
ειδικοτήτων, που θα είναι σε θέση να παράσχουν άμεσες υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας στα
θύματα, αλλά και να παραπέμψουν τα τελευταία σε υφιστάμενους φορείς προκειμένου να καλύψουν
τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε από τους εκπροσώπους του ΕΚΚΑ κατά την
παρασκευή του νόμου με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία στην ελληνική έννομη τάξη, αλλά και
τον Σύνδεσμο Επιμελητών Δικαστηρίων Ανηλίκων (ΣΕΔΑ). Πιο συγκεκριμένα, στην από 14/6/2018
επιστολή που απηύθυναν προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης, οι εκπρόσωποι των επιμελητών ανηλίκων επισήμαναν τα ακόλουθα: “οι
εξειδικευμένες Υπηρεσίες θυμάτων είναι σκόπιμο να δημιουργηθούν στο πεδίο της δικαιοσύνης,
αυτές θα πρέπει να οργανωθούν δίπλα στον Εισαγγελέα, στο πλαίσιο της οργανωτικής δομής των
Εισαγγελιών, να στελεχωθούν από κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό (παιδοψυχίατρους,
παιδοψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς) και να διασυνδεθούν με τον κοινωνικό τομέα και τον
τομέα της υγείας, ώστε να δοθεί η αρμόζουσα έμφαση στη θυματολογική προσέγγιση, στην τήρηση
των δικαιωμάτων του θύματος και στην αποκλειστική και πολύπλευρη ενασχόληση με το θύμα”.
9

Σύμφωνα με την Ζarafonitou (2014, σ. 130): “the establishment of mechanisms to assist crime victims may contribute to a
balance in the attribution of criminal justice. The establishment of such support agencies also seems that it can alleviate the
victims' vulnerability, at least on a psychological level, and boost confidence in the penal system. In this way, the mitigation of
victims’ insecurity seems to be realistic. All the above, combined with other measures to enhance confidence of citizens in
criminal justice, can lead to a more rational criminal policy”.
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Παρά τα ανωτέρω, οι υφιστάμενοι οργανισμοί συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και
φροντίδας σε συγκεκριμένες κατηγορίες θυμάτων, όπως κυρίως οι γυναίκες που έχουν υποστεί
ενδοοικογενειακή βία και έχουν υπάρξει θύματα σωματεμπορίας ή άλλων μορφών εμπορίας
(Papantoleon, 2014, σ. 6)10. Πιο συγκεκριμένα, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)
αποτελεί ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που βρίσκεται υπό την εποπτεία και τον έλεγχο
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θεσμική του
αποστολή συνίσταται – μεταξύ άλλων – στην παροχή υπηρεσιών επείγουσας ψυχολογικής και
κοινωνικής στήριξης σε ανηλίκους, ενήλικες και ευπαθείς ομάδες, που περιέρχονται σε κατάσταση
έκτακτης κρίσης. Οι ανωτέρω στόχοι επιτυγχάνονται λ.χ. μέσω της λειτουργίας τηλεφωνικών
γραμμών για την υποβολή καταγγελιών, όπως επίσης της παροχής υλικής και ψυχο-κοινωνικής
στήριξης και προστατευμένης στέγασης σε γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας. Σε αυτό το πλαίσιο
παρέχεται ταυτόχρονα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα θύματα και βραχεία συμβουλευτική με
απώτερο στόχο την ενδυνάμωσή τους (www.ekka.org.gr).
Αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχονται επίσης από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ).
Πρόκειται για έναν κυβερνητικό φορέα που είναι αρμόδιος για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την
παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε
όλους τους τομείς. Η εν λόγω Γενική Γραμματεία διαθέτει τηλεφωνική γραμμή κοινωνικής στήριξης,
συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας και διακρίσεων. Σε αυτό το
πλαίσιο παρέχεται δίχως οικονομική επιβάρυνση ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική,
με σκοπό να δώσουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να επιλέγουν και να λαμβάνουν οι ίδιες τις
καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους, σύμφωνα με την προσωπικότητά τους και τον τρόπο που
επιθυμούν να ζήσουν (http://www.isotita.gr/). Το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ)
αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων, έχει επιφορτιστεί με την επιστηµονική εποπτεία των συµβουλευτικών
κέντρων γυναικών και των ξενώνων φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών και των ανήλικων τέκνων
τους σε πανελλαδικό επίπεδο (https://kethi.gr/).
Εκτός από τους δημόσιους φορείς, υπηρεσίες υποστήριξης σε θύματα αξιόποινων πράξεων
παρέχονται από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως π.χ. «Το χαμόγελο του παιδιού», «Κλίμακα»,
«Άρσις», «Διοτίμα», «PRAXIS», «SOLIDARITY NOW». Σε γενικές γραμμές, οι εν λόγω οργανισμοί έχουν
υιοθετήσει ένα μοντέλο ολιστικής παρέμβασης στα προβλήματα των ατόμων που εντάσσονται
γενικότερα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, υιοθετώντας ως βασική αρχή τους τη μη διάκριση. Σε
αυτό το πλαίσιο, παρέχουν υποστήριξη σε θύματα, που συνίσταται στην προσωρινή φιλοξενία σε
ξενώνες. Το προσωπικό μεριμνά επίσης για τη ψυχολογική, κοινωνική και νομική υποστήριξή τους.
Ταυτόχρονα, είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών, στις οποίες υποβάλλονται

10

Για μια αναλυτική καταγραφή των δημόσιων και μη κρατικών φορέων που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης ανά την
ελληνική επικράτεια βλ. EPLO (2017).
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καταγγελίες από τον οποιονδήποτε αναφορικά με περιστατικά κακοποίησης (Artinopoulou, 2010, σ.
71 επ.)11.
Οι ως άνω οργανισμοί (τόσο του ευρύτερου δημοσίου τομέα όσο και οι μη κρατικοί) δεν υπάγονται
επί του παρόντος σε έναν κοινό φορέα, που θα εγγυάται το μεταξύ τους συντονισμό, όπως επίσης τη
μη αλληλοεπικάλυψη των μεταξύ τους αρμοδιοτήτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών στα θύματα
εγκληματικών πράξεων με τη γενική έννοια του όρου (Αρτινοπούλου, 2012, σ. 234). Παρά τα
ανωτέρω, η Οδηγία (άρ. 79) υποδεικνύει – πέρα από την οργάνωση ενός αυτοτελούς συστήματος
παροχής υπηρεσιών σε κάθε κατηγορία θυμάτων – το συντονισμό όλων των επιμέρους φορέων με
στόχο την άρτια ικανοποίηση των αναγκών των παθόντων. Στο παρελθόν, τέτοιες προσπάθειες
συντονισμού έχουν διεξαχθεί σε εξειδικευμένα πεδία (όπως λ.χ. η έμφυλη βία και η παιδική
προστασία)12.

11

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη νομική συμβουλευτική στα θύματα, είναι αξιοσημείωτο ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
έχει υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Νομική Βοήθεια για Νέους». Το
πρόγραμμα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας. Τις υποθέσεις των ατόμων που μπορούν να επωφεληθούν αναλαμβάνουν νέοι
δικηγόροι έως 35 ετών, επίσης ο ίδιος Δικηγορικός Σύλλογος έχει συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με την Γενική
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για παροχή νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας (legal aid) σε γυναίκες θύματα
έμφυλης βίας, κυρίως αυτές που βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση. Πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας για γυναίκες-θύματα
υλοποιείται επίσης από το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών – «Διοτίμα». Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή
στήριξης σε οικονομικά ασθενείς γυναίκες που αδυνατούν λόγω της οικονομικής τους θέσης να υπερασπιστούν τον εαυτό
τους και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Στόχος είναι να υποστηριχθούν και εκπροσωπηθούν νομικά, να αποκτήσουν
γνώσεις σχετικά με τα δικαιώματά τους (legal literacy) και να απαλλαγούν από τις συνέπειες της κακοποίησης
(www.diotima.org.gr/?p=2259).
12

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο “Στελέχωση και λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων” (ΕΣΠΑ 2007-2013),
επιχειρήθηκε η στελέχωση των 14 συμβουλευτικών κέντρων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, όπως επίσης ο
συντονισμός της λειτουργίας τους. Το ΝΠΙΔ “Κέντρο Ερευνών Θεμάτων Ισότητας” (ΚΕΘΙ) επιφορτίστηκε με την εφαρμογή
του μοντέλου λειτουργίας και της μεθοδολογίας προσέγγισης της συμβουλευτικής σε γυναίκες που έχουν υποστεί βία και
πολλαπλές διακρίσεις, που παρέχει η ως άνω Γενική Γραμματεία, με τα σχετικά εργαλεία και την επιστημονική και
οργανωτική υποστήριξη των στελεχών των συμβουλευτικών κέντρων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
(https://kethi.gr/program/stelechosi-kai-leitoyrgia-ton-symvoyl/). Μια προσπάθεια συντονισμού των φορέων που δρουν στο
εξειδικευμένο πεδίο της θυματοποίησης των ανηλίκων και της παιδικής προστασίας έχει πραγματοποιηθεί από το Κεντρικό
Επιστημονικό Συμβούλιο για τη Θυματοποίηση και την Εγκληματικότητα των Ανηλίκων (Antonopoulou και Pitsela, 2012). Με
την υπ’ αρ. 49540/2011 Υπουργική Απόφαση, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε
συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίστηκαν τα εξής: α) Η
συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων σε κάθε Δήμο αποτελούμενες από Κοινωνικούς Λειτουργούς, με στόχο το
συντονισμό και τη συνεργασία για θέματα παιδικής προστασίας, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και
της εγκληματικότητας των ανηλίκων, β) Η σύσταση Δικτύου με την επωνυμία «ΟΡΕΣΤΗΣ», όπου εντάσσονται και θα
διασυνδέονται ηλεκτρονικά υπηρεσίες των ως άνω Υπουργείων, που παρέχουν κοινωνική μέριμνα, φροντίδα, αλληλεγγύη
και προστασία στους ανηλίκους σε κίνδυνο. Επίσης, στο ίδιο Δίκτυο έχουν ενταχθεί και ιδιωτικοί φορείς. Με την ίδια
Υπουργική Απόφαση ανατέθηκε στο ΕΚΚΑ να προωθήσει σε εθνικό επίπεδο το συντονισμό των δράσεων πρόνοιας και να
αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης και Διαδραστικότητας Υπηρεσιών Πρόνοιας
(Συμεωνίδου-Καστανίδου, 2012, σ. 9-12).
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Ένα διαχρονικό πρόβλημα που ταλανίζει τους αρμόδιους δημόσιους φορείς είναι η υποστελέχωση, η
οποία έχει ενταθεί ως φαινόμενο κατά τα τελευταία χρόνια λόγω οικονομικής κρίσης και της
συνακόλουθης μείωσης των κρατικών δαπανών στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής (Artinopoulou,
2012, σ. 234)13. Εκτός των προβλημάτων υποχρηματοδότησης, που εύλογα ασκούν επιρροή στην
ποιότητα και στο εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι γεγονός ότι οι εν λόγω φορείς
δραστηριοποιούνται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα (Artinopoulou, 2010, σ. 71 επ.). Οι οργανισμοί
που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας σε θύματα αξιόποινων πράξεων (τόσο του
ευρύτερου δημοσίου τομέα όσο και οι μη κρατικοί) δεν υπάγονται σε έναν κοινό φορέα, που να
εγγυάται το μεταξύ τους συντονισμό, όπως επίσης τη μη αλληλοεπικάλυψη των μεταξύ τους
αρμοδιοτήτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών στα θύματα εγκληματικών πράξεων με τη γενική
έννοια του όρου (Αρτινοπούλου, 2012, σ. 234). Επιπλέον, τα υφιστάμενα προγράμματα διαθέτουν
συνήθως έναν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, σε συνάρτηση με τη χρηματοδότηση που έχουν λάβει
(ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους πόρους). Κατ’ αυτό τον τρόπο, έχει διαμορφωθεί ένα
κατακερματισμένο και ασταθές σκηνικό σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα θύματα, που
δεν καθιστά εν τέλει εφικτή την αποτελεσματική στήριξή τους (https://protasis-project.eu/vss-greecegr/).

Δ) Προκλήσεις για την ικανοποιητική εφαρμογή της Οδηγίας
Δ.1) ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ
Στους βασικούς προβληματισμούς που διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες στην υπό
παρουσίαση ομάδα εστιασμένης συζήτησης περιλαμβάνεται ο απτός κίνδυνος για τη δευτερογενή
θυματοποίηση των παθόντων, ιδίως των θυμάτων έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων. Το
φαινόμενο αυτό προκαλείται λόγω των ιδιαίτερα αργών ρυθμών ως προς την απονομή της ποινικής
δικαιοσύνης. Την ίδια στιγμή που οι φορείς του επίσημου κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος δεν
είναι σε θέση να εγγυηθούν την αποτελεσματική προστασία και την ασφάλεια όσων γυναικών
αποφασίζουν να προβούν στην καταγγελία της θυματοποίησης τους. Επιπρόσθετα, η δομή της
ποινικής διαδικασίας είναι τέτοια, που θέτει τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος διαρκώς υπό
αμφισβήτηση, ώστε η συμμετοχή του θύματος σε αυτή τη διαδικασία να συνεπάγεται εν τέλει τη
σημαντική ψυχική του φθορά.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι επαγγελματίες των φορέων παροχής υπηρεσιών βρίσκονται αντιμέτωποι με
ουσιαστικά διλήμματα: από τη μια πλευρά οφείλουν να ενημερώσουν τα θύματα περί των
δυνατότητων που τους παρέχει η εθνική νομοθεσία ως προς την προάσπιση των δικαιωμάτων τους·
την ίδια στιγμή, ωστόσο, διαπιστώνουν ότι η ψυχολογική φθορά που προκαλείται στα θύματα κατά
την πολυφασική νομική διαδικασία αποτελεί τροχοπέδη στην απόφασή τους να προβεί στην
καταγγελία του δράστη. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο φόβος της δευτερογενούς θυματοποίησης
αναδεικνύεται σε παράγοντα που συνεπάγεται τον δισταγμό του θύματος να ασκήσει τα δικαιώματά
του και κατ’ επέκταση την ανενέργεια του δικαίου (πρβλ. Καλτσώνης, 1998).
13

Για τις ευρύτερες συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής πρβλ. Βενιέρης, 2011, σ. 101 επ.
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Διαπιστώνεται μεγάλη δυσκολία και αντίσταση των θυμάτων προκειμένου να στηριχθούν από
το νόμο, προκειμένου να καταγγείλουν. Ακόμα και όταν απευθύνεται στις αρχές για να
καταγγείλει την κακοποίηση, οι διαδικασίες είναι τόσο δύσκολες και αργές, προκύπτουν τόσα
προβλήματα (γραφειοκρατικά, διερμηνείας), με αποτέλεσμα η γυναίκα να μην αισθάνεται ότι
απαλαμβάνει την προστασία, γιατί όλο το σύστημα λειτουργεί με έναν τρόπο δυσλειτουργικό.



Αυτό που κυρίως σκέφτεται ένας ψυχολόγος είναι πόσο και πώς υποστηρίζεται το θύμα κατά
την ποινική διαδικασία για να την ολοκληρώσει. Είναι συνήθως μια μακρά διαδικασία, που
κρύβει παγίδες, και το θύμα χρειάζεται υποστήριξη και βοήθεια που θα τον ακολουθήσουν μέχρι
να ολοκληρωθεί.



Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα είναι αυτό της δευτερογενούς θυματοποίησης μέσα από το
σύστημα... αργές διαδικασίες, φόβος, άγχος και περιορισμένη υποστήριξη. Οι επαγγελματίες
νιώθουμε ανήμποροι να ενισχύσουμε τα θύματα να καταγγείλουν, γιατί δεν ξέρουμε αν θα τους
εξασφαλίσουμε ασφάλεια μετά.



Από τη μια έχεις να τους πείσεις (ενν. τα θύματα ενδοοικογενειακής κακοποίησης)
συναισθηματικά ότι πρέπει να ζητήσουν βοήθεια και να κινηθούν νομικά, γιατί στο κάτω-κάτω
είναι δικαίωμά τους. Από την άλλη, έχεις επίσης να τους πείσεις ότι υπάρχει ένα νομικό
σύστημα, το οποίο θα είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια και δεν θα είναι τροχοπέδη. Άρα,
υπάρχει ένα διττό πρόβλημα για εμάς, που σηκώνουμε τα τηλέφωνα και προσπαθούμε να
κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Νομίζω ότι το δεύτερο είναι και το πιο δύσκολο πολλές φορές.



Το ποινικό σύστημα λειτουργεί πολλές φορές χωρίς ενσυναίσθηση απέναντι στα θύματα
κακοποίησης. Το σύστημα είναι χρονοβόρο, κοστοβόρο και εν τέλει αμφισβητεί γυναίκες και στο
κατά πόσο η κακοποίηση συνέβη στην πραγματικότητα ή καταγγέλουν πράγματα που έχουν
βγάλει από το μυαλό τους και όλα τα σχετικά.

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες διαπιστώνουν τη συνδρομή στερεοτυπικών κοινωνικών αντιλήψεων,
που ασκούν καθοριστική επιρροή στην απόφαση των γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας για
το εάν θα προβούν σε καταγγελία της κακοποίησής τους. Οι πατριαρχικές αντιλήψεις διαθέτουν
βαθιές κοινωνικές ρίζες, που δεν έχουν ανατραπεί, αλλά συχνά ενισχύονται – με έμμεσο τρόπο –
μέσω του τρόπου παρουσίασης των σχετικών θεμάτων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
(επισημάνθηκε από ορισμένους συμμετέχοντες η ύπαρξη τηλεοπτικών προγραμμάτων, που με
έμμεσο τρόπο μεταδίδουν στερεοτυπικές αντιλήψεις ως προς τη θέση των γυναικών στο
κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι). Ακόμη και όταν τα θύματα λαμβάνουν την απαραίτητη
πληροφόρηση, δεν είναι λίγες οι φορές που εκφράζουν δυσπιστία ως προς τη δυνατότητα του
ποινικού συστήματος να οδηγήσει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Οι γυναίκες
που έχουν υποστεί βία από τον σύντροφό τους αισθάνονται το φόβο των αντιποίνων σε περίπτωση
που υποβάλουν σχετικά καταγγελία. Την ίδια στιγμή, αντιμετωπίζουν συχνά σοβαρά οικονομικά
προβλήματα, ώστε το δικαίωμα να αποχωρήσουν από μια κακοποιητική σχέση να περιορίζεται
δραστικά. Οι υφιστάμενοι ξενώνες φιλοξενίας είναι σε θέση να παράσχουν υπηρεσίες φροντίδας για
ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα στα θύματα έμφυλης βίας, ενώ δεν είναι σε θέση να καλύψουν
τις ανάγκες των γυναικών με άρρενα τέκνα άνω των δέκα τριών ετών και όσων εμφανίζουν ψυχικά
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νοσήματα. Σημειωτέον επίσης ότι αποζημίωση των θυμάτων από το ελληνικό κράτος – αν και
προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο ως δυνατότητα – δεν έχει τύχει ικανοποιητικής εφαρμογής.


Χαίρομαι ότι όταν μιλάμε για θύματα εγκληματικών πράξεων, μιλάμε σε αυτό το τραπέζι για
γυναίκες θύματα βίας και πολλαπών διακρίσεων. Εγώ βλέπω ότι έχουμε μπροστά μας την
πρόκληση πολλαπλών ανατροπών. Αυτό έχει να κάνει με την ανατροπή της πατριαρχίας. Η
κακοποίηση των γυναικών είναι ένα τόσο νομιμοποιημένο φαινόμενο, που ούτε οι ίδιες ούτε η
κοινωνία πολυ-θέλουν την αναφορά και την καταγγελία του δράστη. Πρέπει να το
αντιμετωπίσουμε αυτό. Ενώ λέμε όλοι γενικά για την βία ότι είναι ένα «κακό πράγμα», όταν
έχουμε απέναντί μας το θύμα, πολύ συχνή ερώτηση είναι το «τι του έκανες και σε έδειρε». Λες
και ο κακοποιητής έχει νόμιμο λόγο για να κάνει αυτό που κάνει.



Διαπιστώνω μια δυσπιστία και μια πολύ μεγάλη αντίσταση στο να καταγγείλουν αυτό που τους
συμβαίνει, όχι μόνο εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν γνωρίζουν που πρέπει να απευθυνθούν,
μπορεί να το ξέρουν αυτό. Το θέμα είναι ποια είναι η αντίληψη σχετικά με τη βοήθεια που
πραγματικά θα δεχθεί από τους φορείς που – με βάση την πληροφόρηση – υπάρχουν. Δηλαδή,
μπορεί κάποιος να συμβουλεύσει τις κακοποιημένες γυναίκες να πάνε στην αστυνομία. Αυτές,
όμως, διερωτώνται: αν μου πάρουν τα παιδιά; Και πώς είμαι τόσο σίγουρη ότι, εάν απευθυνθώ
στην αστυνομία, θα προφυλαχθώ από τον άνδρα μου; Εδώ μιλάμε για ασφαλιστικά μέτρα, που
επιβάλλονται με δικαστική απόφαση, και συχνά δεν τηρούνται. Δηλαδή, ναι μεν τους λέμε
«πηγαίνετε» (ενν. στην αστυνομία), αλλά και να πάνε, τελικά μοιάζει να μην προστατεύονται.
Και εμείς οι ίδιοι καταλήγουμε να δρούμε αντιφατικά ως προς τις πληροφορίες που δίνουμε.
Υπάρχουν, λοιπόν, γυναίκες που δεν έχουν ιδέα ως προς το πού να απευθυνθούν ή έχουν
απευθυνθεί και έχουν αποτραπεί από το να καταγγείλουν τη βία λόγω των πατριαρχικών
στερεοτύπων από φορείς που θα έπρεπε να λάβουν τις μαρτυρίες και τους λένε «κορίτσι μου,
πήγαινε σπίτι σου, είναι ερωτευμένος μαζί σου ο άνδρας σου» ή «σ’αγαπάει, οι άνδρες που
αγαπάνε δέρνουν». Τα έχω ακούσει αυτά τα πράγματα μέσα στις συνεδρίες. Είναι πολύ βασικές
οι αναπαραστάσεις έχει το θύμα για τους ανθρώπους που εννοείται και θα αναμενόταν να τους
βοηθούσε σε αυτό το επίπεδο. Αυτό δημιουργεί μεγάλα τείχη, φόβο και μεγάλες αντιστάσεις.
Και βέβαια ακινητοποιούνται στο τέλος μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, γιατί μπαίνουν μέσα σε
μία αντίφαση, που δημιουργεί πόλωση και αίσθημα ανημπόριας.



Υπάρχουν γυναίκες θύματα, που δεν θα προβούν σε καταγγελία, εάν δεν είναι βέβαιο ότι
υπάρχει ξενώνας, που θα παρέχει ασφάλεια στην ίδια από τον δράστη. Υπάρχουν επίσης
γυναίκες με προβλήματα ψυχικής υγείας, που δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στους ξενώνες.



Καμιά φορά δεν έχει τόσο αξία το πότε θα λάβουν τη νομική πληροφορία, όσο το πώς θα τη
διαχειριστούν [...]. Πολλές φορές τα θύματα έχουν πρόσβαση στη νομική πληροφορία και
βλέπουμε τη δυσκολία τους να το οργανώσουν όλο αυτό. Εμείς προσπαθούμε να παρέμβουμε
εκεί σε πρώτη φάση, είναι οικονομία χρόνου όλο αυτό. To ζήτημα είναι πώς θα διαχειριστούν
και θα αξιοποιήσουν την πληροφορία.



Πολλές φορές εστιάζουμε στη σωματική βία, ενώ δεν είναι η μοναδική μορφή κακοποίησης.
Επίσης, το θύμα – όταν ζητάει τη φιλοξενία σε ξενώνα λόγω επικινδυνότητας του δράστη –
μπαίνει σε μια διαδικασία αναταραχής της ζωής του. Πρέπει να φύγει από το σπίτι μαζί με τα
ανήλικα παιδιά του (εφόσον είναι μέχρι κάποιας ηλικίας, καθώς δεν γίνονται δεκτά στους
ξενώνες αγόρια άνω των 13 ετών), τη στιγμή που είναι θύμα, χωρίς να υπάρχει απαραίτητα η
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δίωξη του δράστη και δίχως να υφίσταται αναταραχή η δική του ζωή, αλλά του θύματος. Ακόμα,
όμως, και ασκηθεί η δίωξη, η ποινική διαδικασία είναι ιδιαίτερα αργή. Όλα αυτά βάζουν το θύμα
σε μια ταλαιπωρία, για την οποία δεν ευθύνεται.

Παραμένοντας στο πεδίο της έμφυλης βίας, η πληροφόρηση των θυμάτων σχετικά με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες από τους αρμόδιους φορείς επιδιώκεται μέσα από σχετικές καμπάνιες
ενημέρωσης. Εντούτοις, ιδιαίτερες προκλήσεις θέτει ο προσφυγικός πληθυσμός και οι μετανάστες, οι
οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στην επικοινωνία που αναπτύσσουν με τους αρμόδιους
φορείς του ποινικού συστήματος λόγω της έλλειψης διερμηνέων και πολιτισμικών διαμεσολαβητών
από τις σχετικές δομές (ακόμα και εάν γνωρίζουν το που πρέπει να απευθυνούν για να διεκδικήσουν
τα δικαιώματά τους). Σε αυτό το πεδίο, η ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων δίνεται
συγκυριακά (π.χ. από εργαζομένους σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς που βρίσκονται σε κέντρα
υποδοχής προσφύγων ή άτομα που σχετίζονται με τους πρόσφυγες στο πλαίσιο άλλων
δραστηριοτήτων (όπως π.χ. εκπαιδευτικούς). Το ζήτημα της διερμηνείας συμφωνήθηκε μεταξύ των
συμμετεχόντων ότι αποτελεί ένα εξαιρετικά σοβαρό ανάχωμα τόσο στο πεδίο της πληροφόρησης των
θυμάτων όσο και γενικότερα στη συμμετοχή τους στην ποινική διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο,
αναφέρθηκαν πρόσφατες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του φαινομένου, όπως λ.χ. η διανομή
σχετικών ενημερωτικών φυλλαδίων που έχουν καταρτιστεί από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των
Φύλων και την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.


Ο προσφυγικός πληθυσμός και οι μετανάστριες είναι πολύ δύσκολο να φτάσουν στην
πληροφορία. Το πρώτο εμπόδιο είναι η γλώσσα, δεν υπάρχει διερμηνεία στις τηλεφωνικές
γραμμές ή ακόμη και στο 100 (μπορεί να μην δώσει καν σημασία επειδή είναι μετανάστρια ή
πρόσφυγας, επειδή δεν μπορεί να πάρει τις πληροφορίες που πρέπει για να προχωρήσει η
καταγγελία). Ακόμα και σπαστά ελληνικά να μιλάνε, είναι δύσκολο να πάρουν νομική
πληροφορία. Όσες περιπτώσεις γνωρίζω, έτυχε να λάβουν την πληροφορία λόγω της
παρουσίας μας σε έναν καμπ.

Δ.2) ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
Σε ό,τι αφορά το ευρύτερο φάσμα της θυματοποίησης (όπως λ.χ. η διάρρηξη οικίας, οι κλοπές /
αρπαγές τσάντας και οι κλοπές οχημάτων από άγνωστους δράστες), οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν
στις σοβαρές και πολυεπίπεδες επιπτώσεις αυτών των πράξεων στα θύματα, τα οποία ωστόσο δεν
τυγχάνουν υποστήριξης από κρατικούς και μη κυβερνητικούς φορείς. Μέσα από την περιγραφή
συγκεκριμένων υποθέσεων, οι συμμετέχοντες συνέκλιναν στο ότι το ποινικό σύστημα είναι
επικεντρωμένο στα δικαιώματα και την προστασία του δράστη, με τρόπο που καθιστά τον παθόντα
σε μια μειονεκτική θέση και – όπως χαρακτηριστικά ελέχθη – τον «ανόητο του συστήματος». Ο
τελευταίος καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της θυματοποίησης, δίχως να τυγχάνει κρατικής ή
άλλης αρωγής (οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε θύματα εστιάζουν σε συγκεκριμένες
κατηγορίες αυτών).


Πέρα από τα θύματα βίας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα θύματα διάρρηξης, που είναι επίσης μια
μορφή βίας. Πραγματικά, αφήνει ένα άσχημο συναίσθημα λόγω της παραβίασης του
προσωπικού σου χώρου, δίχως να έχεις καμία προσωπική ευθύνη. Δεν μπορείς να
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εκλογικεύσεις αυτό που σου συνέβη. Ουσιαστικά το θύμα μένει με ένα συναίσθημα αβοηθησίας
από το κράτος, ότι ο καθένας μπορεί να μπαίνει στο σπίτι του, να αφαιρεί από αυτό ό,τι θέλει,
να μην βρίσκεται ποτέ, να μην τιμωρείται και το θύμα να είναι εκτεθειμένο σε μια επανάληψη
αυτού του γεγονότος.

Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων
στο πλαίσιο της ποινικής δίκης (εφόσον το ενδεχόμενο μιας δικαστικής πλάνης είναι διαρκές και
απτό). Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να μεταφράζεται σε αδιαφορία απέναντι
στις ανάγκες του θύματος. Σε αυτό ακριβώς το σημείο αναγνωρίζεται από τους ίδιους η συμβολική
σημασία της Οδηγίας: στο ότι στρέφει το ενδιαφέρον των εμπλεκόμενων φορέων στην ευρεία
κατηγορία των θυμάτων, θέτοντας επί τάπητος καίρια ζητήματα που οφείλουν να λαμβάνονται
υπόψη από τους φορείς του ποινικού συστήματος και τους σχεδιαστές της κοινωνικής πολιτικής
ευρύτερα. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα μέτρα για την προστασία του θύματος από τη
δευτερογενή θυματοποίηση, όπως επίσης η ικανοποίηση των αναγκών του και η αποκατάσταση της
βλάβης που υπέστη σε ψυχολογικό και υλικό επίπεδο. Η Οδηγία αυτή αναδεικνύει εν τέλει την
πολυπλοκότητα του εγκλήματος και των συνεπειών του. Υπό αυτό το πρίσμα, δύναται να συμβάλει
στην πληρέστερη ενσάρκωση της ιδέας της δικαιοσύνης.


Σέβομαι απολύτως τα δικαιώματα των κατηγορουμένων, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο της
δικαστικής πλάνης κτλ. Όμως, πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα. Αυτή η Οδηγία ανοίγει όλη την
πολυπλοκότητα του θέματος και πρέπει να βοηθήσει στο να αποδίδεται δικαιοσύνη. Το ότι
σεβόμαστε τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μένει το θύμα
αβοήθητο και δίχως προστασία.



Επιτέλους αναγνωρίζονται τα θύματα όλων των εγκληματικών ενεργειών γενικότερα, γιατί ως
χώρα είμαστε επικεντρωμένοι σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Υπάρχουν θύματα άλλων
εγκληματικών πράξεων που έχουν πάρα πολλές ανάγκες και δεν υπήρχε μια ομπρέλα κάτω
από την οποία μπορούσαν να μπουν.



Με την Οδηγία αυτή, επιτέλους, κάποιος ασχολείται με το θύμα, όποιος και να ’ναι αυτό.
Έβλεπα πάντα στις αμερικανικές ταινίες και μου προκαλούσε θυμό ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
στις δίκες στα δικαιώματα του δράστη, ενώ κανείς δεν λάμβανε υπόψη τις ανάγκες του θύματος.
Όταν άρχισα να έρχομαι σε επαφή με τον νομικό κόσμο στην Ελλάδα, με τον οποίο έχουμε
συχνά μια αδυναμία συνεννοήσης (ενν. οι επιστήμονες ψυχικής υγείας), υπήρχε πάντα μια
αγωνία να προστατευτούν τα δικαιώματα του δράστη. Η προστασία του θύματος εξαρτιόταν
μόνο από το εάν αυτό δεν αντίκειτο σε αυτά. Επομένως, θεωρώ πολύ σημαντικό ότι – λόγω της
Οδηγίας – μιλάμε για τα θύματα ευρύτερα. Ωστόσο, θεωρώ ότι θα πάρει πάρα πολύ χρόνο
μέχρι ένα «απλό» θύμα (π.χ. ένας άνθρωπος που του κλέψανε το πορτοφόλι και έμεινε χωρίς
την ταυτότητά του, τις πιστωτικές του κάρτες κτλ) να μπορεί να τύχει ουσιαστικής προστασίας
και βοήθειας.

Δ.3) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί αναφορικά με την ικανοποιητική εφαρμογή της Οδηγίας στην
ελληνική πραγματικότητα συγκαταλέγεται η διαμόρφωση ενός γενικού συστήματος παροχής
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υπηρεσιών σε άτομα που υπάγονται σε όλο το φάσμα της θυματοποίησης (generic victim support
system), ανεξάρτητα από το εάν έχουν επιλέξει να προβούν στην επίσημη καταγγελία της αξιόποινης
πράξης και την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει επισημανθεί η ανάγκη για
τη σύσταση υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων σε αστυνομικά τμήματα και Εισαγγελίες (όπου και
λαμβάνει χώρα η πρώτη επαφή του παθόντος με το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης). Οι υπηρεσίες
αυτές θα πρέπει στελεχωθούν με εξειδικευμένους επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι
θα είναι σε θέση να συνδράμουν οι ίδιοι τα θύματα ή / και να παραπέμψουν τα τελευταία σε
ειδικότερους φορείς με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Η πρόταση αυτή – που, όπως έχει ήδη
αναφερθεί, διατυπώθηκε από το ΕΚΚΑ, αλλά και τον Σύνδεσμο Επιμελητών Δικαστηρίων Ανηλίκων
(ΣΕΔΑ) – αποτέλεσε κοινή παραδοχή μεταξύ των συμμετεχόντων ότι κινείται προς τη σωστή
κατεύθυνση.


Στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή έγινε πολύ κουβέντα και υπήρξε μεγάλη διαφωνία για το
συντονισμό των υπηρεσιών υποστήριξης των θυμάτων. Δεν κατέληξε πουθενά η συζήτηση,
γιατί κανένας από τους συμμετέχοντες φορείς δεν ήθελε να περιλάβει κάτι τέτοιο στην ομπρέλα
του [...]. Υπήρξε η θέση ότι πρέπει να φτιαχτούν υπηρεσίες μέσα στις αστυνομίες και τις
εισαγγελίες. Αλλιώς, οι αυτόνομες υπηρεσίες διαχείρισης απαιτούν κόστος, κτίρια, προσωπικό
κ.ο.κ. Υπήρχε μια αγωνία να προβλεφθεί στο νόμο ποιος φορέας θα παρέχει τις γενικές
υπηρεσίες στα θύματα και τον συντονισμό τους, αλλά δεν συμφώνησε τελικά κανείς. Για αυτό,
φτάσαμε σήμερα να λέμε ότι περιμένουμε ένα αναλυτικό προεδρικό διάταγμα για αυτό το θέμα.

Εντούτοις, αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από ορισμένους συμμετέχοντες το εάν είναι εφικτή η
υλοποίηση της ως άνω πρότασης δεδομένης της γενικότερης δημοσιονομικής κατάστασης του
ελληνικού κράτους, που δεν επιτρέπει την σύσταση και στελέχωση νέων υπηρεσιών. Σε ένα
γενικότερο επίπεδο, επισημάνθηκε η δυσχέρεια θωράκισης των κοινωνικών δικαιωμάτων σε ένα
περιβάλλον, όπου το κοινωνικό κράτος – ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης και ευρύτερων
επιπτώσεων αυτής – έχει δεχθεί ισχυρές ρωγμές (πρβλ. Βενιέρης, 2011, σ. 101 επ.). Σε αυτό το
πλαίσιο, αξιολογήθηκε ως χρήσιμη η εκπαιδευτική λειτουργία της νομοθεσίας, που παρέχει
κατευθύνσεις ως προς το δέον γενέσθαι, δίχως ωστόσο να είναι εφικτό να αναμένει κανείς άμεσα και
ορατά αποτελέσματα στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα θύματα. Αντ’ αυτού,
προκρίθηκε από συγκεκριμένους συμμετέχοντες μια ενδιάμεση πρόταση: η άμεση βελστοποίηση των
δυνατοτήτων των υφιστάμενων φορέων μέσω της επέκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του
μεταξύ τους συντονισμού, ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις. Η διαμόρφωση ενός
αυτοτελούς συστήματος παροχής υποστήριξης στα θύματα υποδείχθηκε από τους ίδιους –
ακολουθώντας μια ρεαλιστική οπτική – ως ένας μακροπρόθεσμος στόχος.
Στο ίδιο πλαίσιο, επισημάνθηκε ότι είναι αναγκαίο να παρέχεται αναλυτική ενημέρωση στα θύματα
αναφορικά με τις υφιστάμενες δυνατότητες μέσω της συστηματικής καταγραφής των υφιστάμενων
φορέων και των υπηρεσιών που παρέχουν. Η πληροφορία αυτή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στους
παθόντες, ήδη από την πρώτη επαφή τους με το ποινικό σύστημα ή την επικοινωνία τους με σχετικές
τηλεφωνικές γραμμές των αρμόδιων υποστηρικτικών φορέων για τη λήψη ενημέρωσης και βοήθειας.
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Δεν είμαστε έτοιμοι για την ικανοποιητική εφαρμογή της Οδηγίας, αλλά δεν αποκλείεται να
είμαστε έτοιμο στο μέλλον. Για την ακρίβεια, έχουμε μπει στη διαδικασία να ετοιμαζόμαστε,
αλλά αυτά δεν είναι πράγματα που γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη.



Προτού συζητήσουμε εάν είναι αναγκαίο να συσταθούν υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων στα
αστυνομικά τμήματα και τις εισαγγελίες, μπορεί κανείς να διατυπώσει μια αντιπρόταση. Και
αυτό γιατί η συγκεκριμένη πρόταση χωλαίνει στις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του
ελληνικού κράτους, αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορείς να το ξεπεράσεις εύκολα. Θα
μπορούσε π.χ. το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αποζημιώνει όλα τα θύματα. Ωστόσο, δεν
υπάρχουν πόροι για κάτι τέτοιο. Για αυτό το λόγο, θα έλεγα να ξεκινήσουμε με μια ενδιάμεση
πρόταση: να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα μέσα και τα εργαλεία που έχουμε αυτή
τη στιγμή, ώστε να τα αξιοποιήσουμε καλύτερα. Πιστεύω ότι έχουμε πολλές δυνατότητες να τα
βελτιώσουμε. Από το να λέμε «φτιάξε δομές», «πάρε προσωπικό», «δώσε χρήματα», το οποίο
δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα ήδη υπάρχοντα μέσα
για να βελτιωθούμε. Εννοείται ότι παράλληλα συζητάμε και για το επόμενο βήμα.



Όσο και να προσπαθήσουμε να βελτιστοποιήσουμε τις υπάρχουσες δομές, σε μια εποχή που
έχει καταρρεύσει το κράτος πρόνοιας, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πως θα αναπτυχθούν
κοινωνικά δικαιώματα. Κοινωνικά δικαιώματα και κράτος πρόνοιας πάνε μαζί. Και για να είμαστε
σαφείς: τα πάντα θέλουν ισχυρή πολιτική βούληση και πόρους. Όμως, για να μην μηδενίζουμε
τα πράγματα, πιστεύω πολύ στην εκπαιδευτική λειτουργία του νόμου, θεωρώ πολύ σημαντικό
ότι τα ζητήματα αυτά έχουν τεθεί, έστω και αν φάμε τα μούτρα μας για πολλά χρόνια ακόμα
(πράγμα που το απεύχομαι). Ουσιαστικά η Οδηγία μας δείχνει τον δρόμο, προς τα εκεί πρέπει
να προχωρήσουμε. Η Οδηγία είναι σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Στις προτάσεις που έχουν επίσης κατατεθεί συγκαταλέγεται η ενίσχυση με προσωπικό και ο
συντονισμός των υφιστάμενων δημόσιων και μη κρατικών φορέων μέσα από τη θεσμοθέτηση της
μεταξύ τους συνεργασίας σε επιμέρους τομείς και την υπαγωγή τους σε έναν κοινό φορέα
συντονισμού. Η πρόταση αυτή βρίσκει έρεισμα στο άρ. 79 της Οδηγίας, όπου καταγράφεται η ανάγκη
συντονισμού των υφιστάμενων φορέων παροχής υπηρεσιών. Αποτέλεσε κοινή παραδοχή ότι οι
φορείς για την παροχή υποστήριξης στα θύματα αποτελούν ένα κατακερματισμένο πεδίο. Όπως
επισημάνθηκε χαρακτηριστικά: «Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με το ότι οι φορείς που παρέχουν
υπηρεσίες υποστήριξης σε θύματα είναι ένα κατακερματισμένο πεδίο, με αλληλεπικαλύψεις και
δίχως να είναι πάντα σαφείς οι προσφερόμενες υπηρεσίες από τον κάθε φορέα».
Η συνεργασία των φορέων που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες στα θύματα επιτυγχάνεται μέσα από
άτυπες και τυπικές δικτυώσεις ανάμεσα στους υφιστάμενους φορείς. Σημειωτέον ότι οι φορείς αυτοί
ανήκουν τόσο στον κρατικό τομέα όσο και τον μη κρατικό, ενώ ακόμη και όσοι ανήκουν ευρύτερο
δημόσιο τομέα εποπτεύονται από διαφορετικά μεταξύ τους Υπουργεία. Συνεπώς, κάθε προσπάθεια
συντονισμού των υφιστάμενων οργανισμών και διαμόρφωσης ενός ενιαίου και οργανωμένου
συστήματος βρίσκεται αντιμέτωπη με γραφειοκρατικές δυσχέρειες, όπως επίσης με εδραιωμένες
επαγγελματικές πρακτικές και αντιλήψεις, που είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν προκειμένου να
επιτευχθεί η ως άνω στόχευση. Σε αυτές εντάσσονται τόσο η λογική της αυτοτέλειας των
υφιστάμενων οργανισμών, ώστε κάθε προσπάθεια παροχής κατευθύνσεων να γίνεται αντιληπτεί ως
μια «έξωθεν παρεμβολή» ή μια ανυπόστατη «εντολή», όσο και μια κακώς νοούμενη λογική της
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ελάσσονος προσπάθειας από ορισμένους επαγγελματίες που στελεχώνουν τους αντίστοιχους φορείς.
Η υποστήριξη των θυμάτων, όπως επισημάνθηκε από συμμετέχοντες στην ομάδα, αποτελεί ένα
δυσχερές και επίπονο έργο, γεγονός που απαιτεί εν πολλοίς την αυταπάρνηση και τη διάθεση του
κάθε επαγγελματία να συνεισφέρει υπερβαίνοντας πολλές φορές εαυτόν.


Αυτό που συμφωνούμε νομίζω όλοι είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ομπρέλα, ένας φορέας που
θα συντονίζει. Μια καλή πρακτική είναι το Δίκτυο που ξεκίνησε στο πλαίσιο της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων σχετικά με τους ξενώνες για τις κακοποιημένες γυναίκες.
Λόγω αυτού του δικτύου, γνωρίζουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και επαγγελματίες πού
βρίσκονται αυτοί οι ξενώνες και πόσες διαθέσιμες θέσεις έχει ο κάθε ξενώνας. Υπάρχει, λοιπόν,
μια δικτύωση όλων των ξενώνων, που μόνο βοηθάει. Το θέμα είναι ποιός θα αναλάβει κάτι
αντίστοιχο για όλες τις κατηγορίες των θυμάτων. Και βέβαια στην Ελλάδα, στους επιμέρους
φορείς, έχουμε ένα θέμα μην μας συντονίσει άλλος. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα, αλλά
νομίζω ότι έχουμε κάνει κάποια καλά βήματα, έχει διανυθεί ήδη ένας δρόμος. Σκεφτείτε που
βρισκόμασταν στο κομμάτι της προστασίας από την έμφυλη βία και της κακοποίησης των
γυναικών πριν από δέκα χρόνια και πόσο έχουμε βελτιωθεί σήμερα. Νομίζω ότι οι φορείς
έχουμε κατακτήσει το να δουλεύουμε από κοινού και συντονισμένα πάνω σε κάτι.



Όταν κάποιος πάρει τηλέφωνο στις γραμμές, πρέπει να είναι σε θέση να δώσεις κατευθύνσεις
για τους υφιστάμενους φορείς. Οι γραμμές μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην
ενημέρωση των θυμάτων.



Χρειάζεται (ενν. η ικανοποιητική εφαρμογή της Οδηγίας) και ανθρώπους που έχουν όραμα και
διάθεση, και δεν ακολουθούν τη λογική «να φύγει από πάνω μου η δουλειά», που το
αντιμετωπίζουμε και αυτό στην πράξη.

Κατά τα λοιπά, κοινή συνισταμένη μεταξύ των συμμετεχόντων αποτέλεσε η αναγκαιότητα για
συστηματική εκπαίδευση των επαγγελματιών του ποινικού συστήματος και της κοινωνικής πρόνοιας
αναφορικά με τις προβλέψεις τις Οδηγίας και ενδεδειγμένες πρακτικές αντιμετώπισης των θυμάτων.
Το συγκεκριμένο νομικό κείμενο εισάγει μια διευρυμένη αντίληψη για την έννοια του θύματος, η
οποία και απαιτείται να ενσωματωθεί στην επαγγελματική κουλτούρα όσων στελεχώνουν τους
σχετικούς φορείς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναγκαιότητα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης
των αστυνομικών, που έρχονται σε άμεση επαφή με θύματα και διαδραματίζουν γενικότερα
πολυσήμαντο ρόλο στην ενεργοποίηση της ποινικής διαδικασίας, όπως επίσης των δικαστικών
λειτουργών. Ως προς το τελευταίο, πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία δύναται να
διαδραματίσει η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, δίχως ωστόσο να μπορεί να αναμένει κανείς
ότι η εκπαίδευση δύναται να αποδώσει άμεσα καρπούς. Η μεταβολή μιας νοοτροπίας απαιτεί
πολύχρονη και επίπονη προσπάθεια, τα αποτελέσματα της οποίας φιλοδοξείται πως θα καταστούν
απτά και ορατά σε βάθος χρόνου. Η εκπαίδευση είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει επίσης πρακτικές
αυτο-φροντίδας, ώστε να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της εξουθένωσης (burnout) των επαγγελματιών. Τέλος, είναι αναγκαία η αρτιότερη καταγραφή της διαδρομής του θύματος
μέσα στην ποινική δικαιοσύνη και η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ίδια τα θύματα
με στόχο τη βελτίωσή τους και την καλύτερη χάραξη της κοινωνικής πολιτικής.
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Χρειάζεται εκπαίδευση, ειδικά των αστυνομικών, που έρχονται σε άμεση επαφή με τα θύματα,
αλλά και των δικαστικών λειτουργών. Γίνονται προσπάθειες στην Εθνική Σχολή Δικαστών, αλλά
τα αποτελέσματα αυτά τα βλέπεις σε βάθος χρόνου.



Χρειάζεται εκπαίδευση όλων μας, καθώς πρέπει να αλλάξει όλη μας η αντίληψη για τα
πράγματα. Χωρίς να πειράξουμε το ότι είναι βασικό να κοιτάζουμε τα δικαιώματα του δράστη,
να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε τα δικαιώματα του θύματος.

Συμπεράσματα και προτάσεις

Μέχρι την εισαγωγή της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ στην εθνική έννομη τάξη, το ελληνικό θυματοκεντρικό
νομοθετικό έργο διέθετε έναν περιστασιακό και αποσπασματικό χαρακτήρα. Πίσω από τη διαδικασία
παραγωγής του βρισκόταν η υποχρέωση του εθνικού νομοθέτη να μεταφέρει συγκεκριμένες Οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό δίκαιο (Artinopoulou, 2010, σ. 71 επ.). Οι φορείς και οι δομές
που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε θύματα εστιάζουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών
(ιδίως σε ευάλωτες ομάδες και γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη βία). Αντίθετα, δεν έχουν
διαμορφωθεί υπηρεσίες που να απευθύνονται στην ευρύτερη κατηγορία των θυμάτων
(Artinopoulou, 2012, σ. 234· Papantoleon, 2014, σ. 6). Ένα διαχρονικό πρόβλημα που ταλανίζει τους
αρμόδιους φορείς είναι η υποστελέχωση, η οποία έχει ενταθεί ως φαινόμενο κατά τα τελευταία
χρόνια λόγω οικονομικής κρίσης και της συνακόλουθης μείωσης των κρατικών δαπανών στο πεδίο
της κοινωνικής πολιτικής (Artinopoulou, 2012, σ. 234).
Σε ό,τι αφορά την αρωγή του θυμάτων έμφυλης βίας, το ελληνικό κράτος παρέχει το μίνιμουμ των
απαιτούμενων υπηρεσιών για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών τους. Σε κάθε περίπτωση,
αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι ανάγκες των θυμάτων είναι πολυεπίπεδες. Οι υφιστάμενες δομές
είναι σε θέση να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του θύματος για ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Δεν είναι σε θέση, όμως, να αντιμετωπίσουν βασικά θέματα που απασχολούν τα θύματα
(όπως λ.χ. η μη οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών έμφυλης βίας). Την ίδια στιγμή, η αυξημένη
ροή προσφύγων στην ελληνική επικράτεια συνθέτει ένα νέο σκηνικό που καλούνται οι αρμόδιοι
φορείς να διαχειριστούν. Το γεγονός αυτό θέτει στο επίκεντρο την πολυπολιτισμική διάσταση της
θυματοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο παρατηρείται ο μη επαρκής αριθμός εξειδικευμένων στη
διερμηνεία επαγγελματιών και πολιτισμικών διαμεσολαβητών που θα είναι σε θέση να συνδράμουν
το έργο των επαγγελματιών του ποινικού συστήματος και της κοινωνικής πρόνοιας ευρύτερα. Σε ένα
γενικότερο επίπεδο, βασικό ζήτημα αποτελούν οι γενικότερα αργοί ρυθμοί απονομής της
δικαιοσύνης. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στη δευτερογενή θυματοποίηση των θυμάτων. Κατά τα
λοιπά, στην Ελλάδα δεν λειτουργούν φορείς που να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων, που
να ανήκουν σε όλο το φάσμα της θυματοποίησης. Προς το παρόν, οι υπάρχοντες δημόσιοι και μη
κυβερνητικοί οργανισμοί παρέχουν σχετικές υπηρεσίες σε συγκεκριμένες κατηγορίες θυμάτων, όπως
κυρίως οι γυναίκες που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία και έχουν υπάρξει θύματα εμπορίας
(Αρτινοπούλου, 2012, σ. 254· Papantoleon, 2014, σ. 6).
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Κατόπιν της πολυφασικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε (της βιβλιογραφικής επισκόπησης, των
ατομικών συνεντεύξεων με φορείς του ποινικού συστήματος και της κοινωνικής πολιτικής και της
διεξαγωγής της ομάδας συζήτησης με επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο υπό διερεύνηση
πεδίο), οι προτάσεις που διατυπώνονται ως προς την ικανοποιητική εφαρμογή της Οδηγίας
2012/29/ΕΕ στην ελληνική πραγματικότητα έχουν ως ακολούθως:


Ως μακροπρόθεσμος στόχος οφείλει να τεθεί η διαμόρφωση και οργάνωση ενός γενικού
συστήματος παροχής υπηρεσιών σε άτομα που υπάγονται σε όλο το φάσμα της
θυματοποίησης, ανεξάρτητα από το εάν έχουν επιλέξει να προβούν σε καταγγελία της
αξιόποινης πράξης στις αρμόδιες αρχές και την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας. Το σύστημα
αυτό είναι αναγκαίο να περιλάβει αυτοτελείς υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων, που θα
συσταθούν σε αστυνομικά τμήματα και Εισαγγελίες και θα στελεχωθούν με εξειδικευμένους
επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων. Οι τελευταίοι θα πρέπει να είναι σε θέση να
συνδράμμουν οι ίδιοι τα θύματα (π.χ. παρέχοντας την αναγκαία πληροφόρηση / ενημέρωση
αναφορικά με τα δικαιώματα που θεσπίζονται με βάση την Οδηγία 2012/29/ΕΕ και την
ελληνική νομοθεσία συλλήβδην) και να παραπέμψουν τα τελευταία σε ειδικότερους φορείς
με βάση τις ανάγκες τους. Για την πληρέστερη εφαρμογή του δικαιώματος των θυμάτων στη
λήψη ενημέρωσης σχετικά με την ποινική διαδικασία, κρίνεται επίσης αναγκαία η άμεση
εφαρμογή του άρ. 73 του ν. 4478/2017, το οποίο επιφορτίζει το αρμόδιο Τμήμα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την υποχρέωση να
μεριμνά για την κατάρτιση ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τα δικαιώματα των
θυμάτων14. Το υλικό αυτό δύναται να διανέμεται τόσο μέσω του διαδικτύου, όσο και από τις
κατά την πρώτη επαφή του θύματος με τους φορείς της ποινικής δικαιοσύνης (στα κατά
τόπους αστυνομικά τμήματα και εισαγγελίες). Ως βραχυπρόθεσμος στόχος οφείλει να ιδωθεί
η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της ενίσχυσης με προσωπικό των
υφιστάμενων δημόσιων και μη κρατικών φορέων και τη θεσμοθέτηση / συντονισμό της
μεταξύ τους συνεργασίας σε επιμέρους τομείς,



Ενίσχυση με προσωπικό των δημόσιων φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης στα
θύματα εγκληματικών πράξεων. Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται επίσης αναγκαία η περαιτέρω
προώθηση της συνεργασίας (δικτύωσης) των υφιστάμενων δημόσιων και μη κρατικών
οργανισμών και τους μεταξύ τους συντονισμού σε επιμέρους τομείς με απώτερο στόχο την
αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων, όπως επίσης την ενίσχυση του εύρους και της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών,



Ανάληψη ευρύτερων νομοθετικών πρωτοβουλιών με στόχο την επιτάχυνση της απονομής της
ποινικής δικαιοσύνης και τον δραστικό περιορισμό του συνολικού αριθμού των καταθέσεων
και των ιατρικών εξετάσεων μαρτύρων – θυμάτων βίας (όπως οι ανήλικοι – θύματα

14

Σημειωτέον ότι ένας αναλυτικός κατάλογος των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε θύματα εγκληματικών πράξεων ανά
την ελληνική επικράτεια έχει ήδη διαμορφωθεί από το EPLO (2017) στο πλαίσιο του Έργου PROTASIS.
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σεξουαλικής βίας και τα θύματα εμπορίας). Οι νομοθετικές αυτές πρωτοβουλίες κρίνονται ως
εξαιρετικά αναγκαίες για την αποφυγή της δευτερογενούς θυματοποίησης των παθόντων,


Παροχή οικονομικής στήριξης σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες – θύματα εγκληματικών
πράξεων, προκειμένου να κατορθώσουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της θυματοποίησης
και να ενδυναμωθούν, προκειμένου να χαράξουν μια νέα πορεία στη ζωή τους,



Συστηματική εκπαίδευση και ενημέρωση των επαγγελματιών του ποινικού συστήματος
(αστυνομικών, εισαγγελέων, δικαστών) σχετικά με την Οδηγία και ενδεδειγμένες πρακτικές
αντιμετώπισης των θυμάτων εν ευρεία εννοία. Η εκπαίδευση είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει
επίσης πρακτικές αυτο-φροντίδας, ώστε να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο
της εξουθένωσης (burn-out) των επαγγελματιών λόγω της καθημερινής τους ενασχόλησης με
δυσμενείς όψεις της πραγματικότητας. Τα προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης
ενδείκνυται να επεκταθούν σε επαγγελματικούς κλάδους που έρχονται καθημερινά σε επαφή
με πιθανά (ιδίως ευάλωτα) θύματα (π.χ. οι λιμενικές αρχές, το νοσοκομειακό προσωπικό, οι
εκπαιδευτικοί), ώστε να εξοικειωθούν με την ανίχνευση της κακοποίησης και μεθόδους
ενδεδειγμένης μεταχείρισής τους. Η ενημέρωση είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει – μεταξύ
άλλων – το ισχύον νομικό πλαίσιο περί της αναφοράς πιθανών αξιόποινων πράξεων στις
αρμόδιες αρχές,



Αξιολόγηση της λειτουργίας του ποινικού συστήματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών
υποστήριξης και φροντίδας από θύματα μέσω της διεξαγωγής εμπειρικών ερευνών, ώστε να
εντοπιστούν να δυνατά σημεία του συστήματος παροχής υπηρεσιών (τα οποία οφείλουν να
διατηρηθούν και να ενισχυθούν) και να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα προβλήματα,



Ανάληψη ευρύτερων πρωτοβουλιών στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, που θα επιφέρουν
ως αποτέλεσμα την πρόληψη του εγκλήματος και κατ’ επέκταση της θυματοποίησης. Σε αυτό
το πλαίσιο, κρίνεται αναγκαία η διαμόρφωση μιας κοινωνικής αντεγκληματικής πολιτικής,
όπου θα περιλαμβάνει την περιστολή του εγκλήματος μέσω της ευρύτερης βελτίωσης της
λειτουργίας των κοινωνικών θεσμών (Αλεξιάδης, 2004, σ. 282 επ.). Σε αυτό το πλαίσιο, είναι
αναγκαία η περαιτέρω επιστράτευση δράσεων που θα επιφέρουν την ανατροπή κοινωνικών
αντιλήψεων και στερεοτύπων που ευνοούν τη μη καταγγελία αξιόποινων πράξεων και τη
δευτερογενή θυματοποίηση των παθόντων.
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Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Δικαιοσύνη» (2014-2020). Το περιεχόμενο αυτής αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ότι
απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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