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Συντομογραφίες
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Πρβλ. = παράβαλε
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σ. = σελίδα
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Εισαγωγή – Ερευνητικά Ερωτήματα
H Οδηγία 2012/29/ΕΕ (στο εξής: η Οδηγία) θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα εξαιρετικά σημαντικό
νομικό κείμενο, δεδομένου ότι καθιερώνει τα δικαιώματα, την προστασία και την αρωγή των
θυμάτων αξιόποινων πράξεων. Σε αντίθεση με προγενέστερα συναφή νομικά κείμενα, εν προκειμένω
υιοθετείται ένας ευρύς ορισμός της έννοιας του θύματος. Επίσης, η παρεχόμενη προστασία δεν
εξαντλείται σε συγκεκριμένες κατηγορίες εγκλημάτων. Αντίθετα, αναφέρεται σε όλο το φάσμα της
θυματοποίησης, δίχως να ενδιαφέρει εάν η πράξη έχει καταγγελθεί στις διωκτικές αρχές.
Πιο συγκεκριμένα, μέσω της θέσπισης της Οδηγίας επιχειρείται να εξασφαλιστεί ότι τα θύματα
τυγχάνουν της δέουσας πληροφόρησης, υποστήριξης και προστασίας σε κάθε επαφή με τις αρμόδιες
αρχές. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη καλούνται να λαμβάνουν μέτρα, ώστε τα θύματα να
αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ευαισθησία, εξατομικευμένη και επαγγελματική προσέγγιση. Είναι
μάλιστα αξιοσημείωτο ότι τα δικαιώματα που θεσπίζονται στην Οδηγία ισχύουν για όλα τα θύματα
χωρίς διακρίσεις, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους ή και το καθεστώς διαμονής τους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις βασικές καινοτομίες της Οδηγίας έγκειται η θεσμοθέτηση ενός αυτοτελούς
δικαιώματος των άμεσων θυμάτων, αλλά και των συγγενικών τους προσώπων, να αποκτούν
πρόσβαση – ανάλογα με τις ανάγκες τους – σε δωρεάν και εμπιστευτικές υπηρεσίες υποστήριξης και
υποστήριξης (άρ. 8). Τα κράτη οφείλουν επίσης να διευκολύνουν την παραπομπή των θυμάτων, από
την αρμόδια αρχή στην οποία κατατέθηκε η καταγγελία, στους φορείς που παρέχουν τέτοιες
υπηρεσίες (APAV, 2016).
Με το ν. 4478/2017, ο Έλληνας νομοθέτης μετέφερε την ως άνω Οδηγία στο εσωτερικό της εθνικής
έννομης τάξης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, αναβαθμίστηκε σε σημαντικό βαθμό η θέση του παθόντος στην
ποινική διαδικασία, ενώ επίσης θεσμοθετήθηκε το δικαίωμα των θυμάτων να τυγχάνουν υποστήριξης
και φροντίδας από εξειδικευμένους κρατικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Εντούτοις, η
ενσωμάτωση μιας Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να καταστεί μια «τυπική» διαδικασία,
εάν δεν ληφθεί μέριμνα, ώστε να επιτευχθεί η ικανοποιητική της εφαρμογή στην πράξη. Η διάσταση
ανάμεσα στο «δίκαιο των βιβλίων» και το «δίκαιο της πράξης» (πρβλ. Ιντζεσίλογλου, 2012, σ. 19 επ.)
αποτελεί ένα γενικότερο και συχνό φαινόμενο, που φαίνεται πως αφορά διαχρονικά το ελληνικό
θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία και την αρωγή των παθόντων (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. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαίο να
εξετάσει κανείς το ελληνικό νομικό πλαίσιο – λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές του επήλθαν μέσω
της ενσωμάτωσης της Οδηγίας – και ιδίως τις προοπτικές για την ικανοποιητική του εφαρμογή. Με
βάση αυτή την παραδοχή, η παρούσα έκθεση επιδιώκει την επίτευξη των παρακάτω στόχων:




Επισκόπηση του ελληνικού νομικού πλαισίου αναφορικά με τα δικαιώματα, την προστασία
και την αρωγή των θυμάτων αξιόποινων πράξεων,
Επισκόπηση των μεταβολών που επήλθαν στην εθνική έννομη τάξη μέσω της ενσωμάτωσης
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ (ν. 4478/2017),
Ανάδειξη των υφιστάμενων προκλήσεων προκειμένου να επιτευχθεί η ικανοποιητική
εφαρμογή της ως άνω Οδηγίας στην ελληνική πραγματικότητα.
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Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου “SupportVoC – Development of a Generic
Support Services Model to enhance the Rights of Victims of Crime”. Το τελευταίο στοχεύει στην
προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων στην Βουλγαρία, την Ελλάδα, την
Ισπανία, την Ιταλία και την Κύπρο. Απώτερο στόχο του στόχου αποτελεί η καθιέρωση ενός
οργανωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών στα θύματα εγκληματικών πράξεων εν γένει με βάση
το αντίστοιχο πρότυπο που έχει διαμορφωθεί στην Ισπανία από το 1995. Το Έργο χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται μέσω της
συνεργασίας έξι εταίρων. Οι τελευταίοι αποτελούνται από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (που
αποτελεί τον συντονιστή εταίρο του Έργου), 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).
Πιο αναλυτικά, η παρούσα έκθεση υπάγεται στο Δεύτερο Πακέτο Εργασίας (Work Package No2) του
Έργου με θέμα την επισκόπηση των σχετικών νομικών επιταγών και της εφαρμογής τους. Βασικό
στόχο αυτής της φάσης αποτελεί η διατύπωση προτάσεων προκειμένου να επιτευχθεί η
ικανοποιητική μεταφορά της Οδηγίας στην πράξη. Για το σκοπό αυτό, το Πακέτο περιλαμβάνει –
σύμφωνα με τον τον σχεδιασμό του Έργου – δύο επιμέρους Ερευνητικές Δραστηριότητες (Activities).
H πρώτη αφορά στη μελέτη του νομικού πλαισίου με βάση τη σχετική βιβλιογραφία (desk review),
καθώς και συνεντεύξεις με επαγγελματίες που εμπλέκονται – με άμεσο ή έμμεσο τρόπο – στο υπό
διερεύνηση πεδίο. Κατά τη δεύτερη δραστηριότητα του Πακέτου Εργασίας, τα συμπεράσματα αυτής
της φάσης θα αποτελέσουν τη βάση για τη διεξαγωγή μιας ομάδας εστίασης (focus group), όπου θα
συμμετάσχουν επαγγελματίες που εμπλέκονται στην εφαρμογή της Οδηγίας. Περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία της βιβλιογραφικής και εμπειρικής έρευνας παρατίθενται
στην επόμενη ενότητα της έκθεσης.

Μεθοδολογία – Ερευνητικά Εργαλεία
Προκειμένου να διερευνηθούν τα ως άνω ερευνητικά ερωτήματα, επιλέχθηκε η υλοποίηση μιας
ανιχνευτικής έρευνας που στηρίχτηκε τόσο σε πρωτογενή όσο και δευτερογενή ερευνητικά δεδομένα
(Σπινέλλη, 2014, σ. 155 επ.). Σε πρώτη φάση, κρίθηκε αναγκαία η επισκόπηση της σχετικής
νομοθεσίας και η μελέτη των αιτιολογικών εκθέσεων των σχετικών νομοθετημάτων (Παπαχρίστου,
1999, σ. 175 επ.). Εν συνεχεία, κατέστη αναγκαία η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας με στόχο
να εντοπιστούν στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή του ελληνικού νομικού πλαισίου στην πράξη.
Ειδικότερα, μελετήθηκαν δημοσιευμένες μελέτες σε επιστημονικές περιοδικές εκδόσεις, δικαστικές
αποφάσεις, δελτία τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας (όπως δημοσιεύονται στον επίσημο διαδικτυακό
της τόπο) και εκθέσεις δημόσιων και μη κρατικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της
αρωγής των θυμάτων.
Ως συμπληρωματικό ερευνητικό εργαλείο αξιοποιήθηκε – όπως προβλεπόταν στο ερευνητικό
πρωτόκολλο του Έργου – η διεξαγωγή συνεντεύξεων με είκοσι επαγγελματίες του ευρύτερου
ποινικού συστήματος. Οι συνεντεύξεις κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου να συμπληρωθούν τα
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στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσω της επισκόπησης της νομοθεσίας και της βιβλιογραφίας.
Απώτερο στόχο του εμπειρικού σκέλους της έρευνας αποτέλεσε η παραγωγή πληροφοριακού υλικού
αναφορικά με τη διαμόρφωση της νομοθετικής πολιτικής σε ό,τι αφορά την προστασία των θυμάτων,
η απόκτηση μιας βαθύτερης γνώσης σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του σχετικού νομικού πλαισίου
με βάση την εμπειρία των εμπλεκομένων επαγγελματιών και η ανίχνευση των προκλήσεων που
διανοίγονται για την ικανοποιητική εφαρμογή της Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη. Σε αυτό το
πλαίσιο, ειδικότερα, κρίθηκε αναγκαία η υλοποίηση συνεντεύξεων με επαγγελματίες του συστήματος
της ποινικής δικαιοσύνης (αστυνομικούς, δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους), όπως επίσης
εκπροσώπους κρατικών και μη κρατικών φορέων που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε θύματα
ανά την ελληνική επικράτεια. Στην εμπειρική έρευνα συμμετείχαν ακόμη επαγγελματίες του
ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχουν λάβει μέρος στη νομοπαραγωγική διαδικασία (για την
ενσωμάτωση της Οδηγίας στην ελληνική δικαιοταξία) και έχουν επιφορτισθεί με την παρακολούθηση
της εφαρμογής του σχετικού νομικού πλαισίου.
Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση επιλέχθηκε ένας συγκεκριμένος κύκλος επαγγελματιών, οι οποίοι
ανταποκρίνονταν στα παραπάνω κριτήρια. Οι τελευταίοι κλήθηκαν στην παροχή συνέντευξης μέσω
της αποστολής αναλυτικής επιστολής από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και το
Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), όπου περιγραφόταν η στοχοθεσία του
Προγράμματος και οι ειδικότερες θεματικές του 2ου Πακέτου Εργασίας. Με βάση τις θετικές
απαντήσεις και τη διαθεσιμότητά τους, προγραμματίστηκαν συναντήσεις με τους είκοσι (20)
επαγγελματίες στο χώρο εργασίας τους. Στην ανιχνευτική εμπειρική έρευνα συμμετείχαν εν τέλει 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. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ψυχολόγοι,
κοινωνικοί λειτουργοί και νομικοί – δικηγόροι. Τέλος, παραχωρήθηκαν επίσης συνεντεύξεις από
τέσσερις (4) επαγγελματίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα, οι οποίοι εμπλέκονται – είτε με άμεσο
είτε με έμμεσο τρόπο – στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής
(συμπεριλαμβανόμενης της εφαρμογής της υπό εξέταση Οδηγίας ή άλλων συναφών –
θυματοκεντρικών νομικών κειμένων).
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν από τις αρχές Φεβρουαρίου 2018 έως τις αρχές Απριλίου του
ίδιου έτους. Η συμμετοχή των ερευνητικών υποκειμένων προϋπέθετε την ενημερωμένη συγκατάθεσή
τους (υπογράφοντας 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 (πρβλ. Ιωσηφίδης, 2008, σ. 111 επ.· Κυριαζή, 2011, σ. 117
επ). Οι συνεντεύξεις δεν περιορίστηκαν στις προδιατυπωμένες ερωτήσεις ή θέματα. Οι
συμμετέχοντες καλούνταν να απαντήσουν διευκρινιστικά ερωτήματα που προέκυπταν κατά τη
διαδικασία της συνέντευξης. Κατά την ανάλυση των δεδομένων, εξαιρέθηκαν όσα αναφέρονταν σε
προσωπικές στάσεις και αντιλήψεις του κάθε συνεντευξιαζόμενου και δόθηκε έμφαση σε όσες
πληροφορίες σχετίζονταν άμεσα με τα ερευνητικά ερωτήματα.
Στην παρούσα έκθεση δεν παρουσιάζονται αναλυτικά – για πρακτικούς λόγους – τα ερευνητικά
δεδομένα που παρήχθησαν μέσω των συνεντεύξεων, αλλά μόνο τα κύρια συμπεράσματα της
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ερευνητικής διαδρομής εν συνόλω (τα ερευνητικά δεδομένα που παρήχθησαν ανά συνέντευξη έχουν
κατατεθεί – κατόπιν της διαδικασίας της ανωνυμοποίησής τους – στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Η
επιλογή αυτή συμπλέει επίσης με τους κανόνες δεοντολογίας των κοινωνικών ερευνών στο βαθμό
που δεν καθιστά εφικτή την έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας των συνεντευξιαζομένων (πρβλ.
Σπινέλλη και Κρανιδιώτη, 2009, σ. 549 επ.).

Ευρήματα
Α) Τα δικονομικά δικαιώματα του θύματος
Στο ελληνικό ποινικό δίκαιο δεν απαντά κάποιος συγκεκριμένος ορισμός του θύματος. Αντίθετα, ως
τέτοιο νοείται το πρόσωπο – φορέας του εννόμου αγαθού που προσβάλλεται μέσω της τέλεσης μιας
αξιόποινης πράξης (Μανωλεδάκης, 1998). Κατά κανόνα, το θύμα διαδραματίζει το ρόλο του μάρτυρα
σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας. Πιο ειδικά, η απόφασή του για καταγγελία ή όχι της
θυματοποίησής του στις αρμόδιες αρχές διαδραματίζει καθοριστικό παράγοντα ως προς την
ενεργοποίηση του ποινικού συστήματος. 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 (Αλεξιάδης, 2006, σ. 351). H
σημαντικότητα του θύματος 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 σε άμεση συνάρτηση με τις δικές του επιλογές. 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.).
Επιπρόσθετα, στο άρ. 329 ΚΠΔ ορίζεται ότι «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). Εντούτοις, στο δεύτερο εδάφιο του ως άνω άρθρου
εισάγεται εξαίρεση από την υπό εξέταση αρχή και 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.).
Παρά τα ανωτέρω, 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,
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2010, σ. 19). Είναι χαρακτηριστικό ότι στο άρ. 6 παρ. 3 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. 135-6· 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). Με τον τρόπο αυτό, ο παθών συμμετέχει
ενεργά στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης (Λαμπροπούλου, 1999, σ. 352). Ωστόσο, μόνο η
καταστρατήγηση ορισμένων 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.)1.
Η δε προσπάθεια ικανοποίησης των εν λόγω αξιώσεων αποβαίνει συχνά άκαρπη, ιδίως εξαιτίας της
οικονομικής αδυναμίας του δράστη να παράσχει αποζημίωση στο θύμα και στα συγγενικά του
πρόσωπα (Αλεξιάδης, 1991, σ. 116-7· Αλεξιάδης, 1996, σ. 197)2.
Η θέση ότι το θύμα έγκειται σε μειονεκτική θέση εν συγκρίσει με τον φερόμενο ως δράστη στο πεδίο
της ποινικής διαδικασίας έχει αποτελέσει ζήτημα εμπειρικής διερεύνησης στη χώρα μας. Στην έρευνα
της Βλάχου (2000, σ. 187 επ.), όπου συμμετείχαν δικαστικοί λειτουργοί και Αξιωματικών που
υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, εξετάστηκε – μεταξύ άλλων – η ακόλουθη υπόθεση: «Η
δικονομική θέση του θύματος στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας είναι δυσμενέστερη συγκριτικά
με τη θέση του κατηγορουμένου, στοιχείο το οποίο αποδεικνύεται και από τα επιμέρους δικαιώματά
του στην παραπάνω διαδικασία». Το 48% των δικαστών του δείγματος απέδωσε το συγκεκριμένο
γεγονός στη γενικότερα δυσμενή θέση του κατηγορουμένου, ενώ μόνο το 14% δήλωσε ότι είναι
επιβεβλημένη σχετική αλλαγή στο νόμο (Βλάχου, 2000, σ. 187 επ.). Με βάση αυτά τα αποτελέσματα
θα μπορούσε να επισημάνει κανείς την εμπεδωμένη αντίληψη των φορέων της ελληνικής ποινικής
δικαιοσύνης αναφορικά με τη μειονεκτική θέση του θύματος στην ποινική διαδικασία.
Παρά τα ανωτέρω, από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας εισήχθησαν καινοτόμες ρυθμίσεις
στην ελληνική έννομη τάξη, οι οποίες προσανατολίζονται στην προστασία και την ικανοποίηση των
αναγκών των θυμάτων συγκεκριμένων εγκληματικών πράξεων (Ζαραφωνίτου, 2008, σ. 70 επ.·
Lambropoulou, 2010, σ. 137). Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η ειδική νομοθεσία σχετικά με την
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, την εμπορία ανθρώπων και την αποζημίωση θυμάτων
εγκλημάτων βίας από πρόθεση. Το ίδιο ισχύει για την εισαγωγή πρακτικών της αποκαταστατικής ή
1

Για μια σφαιρική παρουσίαση των δικονομικών δικαιωμάτων των θυμάτων στην ελληνική έννομη τάξη βλ. Ευρωπαϊκό
Κέντρο Συνταγματικού Δικαίου (2017, σ. 7 επ.).
2

Η διαπίστωση αυτή απαντά επίσης στην αιτιολογική έκθεση του ν. 3811/2009. Ο νόμος αυτός, που τιτλοφορείται ως
«Αποζηµίωση των θυµάτων εγκληµάτων βίας από πρόθεση (Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
2004/80/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29 ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις», προέβλεψε τη
δυνατότητα αποζημίωσης των παθόντων ορισμένων εγκλημάτων από το ελληνικό κράτος.
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επανορθωτικής δικαιοσύνης στην ελληνική έννομη τάξη, που επιφυλάσσουν δυνητικά μια
αναβαθμισμένη θέση του θύματος στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης (Αλεξιάδης, 1996, σ. 195
επ.· Αρτινοπούλου, 2010). Μια αυξημένη ποινική προστασία επιφυλάσσεται επίσης για όσους
βιώνουν αξιόποινες πράξεις, που υποκινούνται από ρατσιστικά κίνητρα (Καϊάφα-Γκμπάντι, 2016α, σ.
190 επ.). Σε αυτό το πλαίσιο, συστάθηκαν επίσης φορείς με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε θύματα
εγκληματικών ενεργειών (Βιδάλη, 2017, σ. 117 επ.). Οι νομικές αυτές προβλέψεις και οι υφιστάμενοι
φορείς – μέχρι την ενσωμάτωση της Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη – παρουσιάζονται στις
ακόλουθες ενότητες, συνδυαστικά με τα συμπεράσματα της πρωτότυπης εμπειρικής έρευνας (που
διεξήχθη στο πλαίσιο του παρόντος Έργου) και τα πορίσματα προγενέστερων εμπειρικών ερευνών.

Β) Το νομικό πλαίσιο σχετικά με ειδικές κατηγορίες θυμάτων
Β.1) Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ
Β.1.2) Οι προβλέψεις του ν. 3500/2006
Στα τέλη του 2004, γυναίκες βουλευτές από το σύνολο των κομματικών παρατάξεων του ελληνικού
κοινοβουλίου προέβαλαν ως αίτημα στον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης τη θέσπιση μιας ειδικής νομικής
ρύθμισης για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής κακοποίησης γυναικών (Στεφανίδου, 2010, σ. 3, 78). Η κίνηση αυτή οδήγησε στην ψήφιση του ν. 3500/2006, όπου ορίστηκε ρητά ότι η χρήση βίας
ανάμεσα στα μέλη της ίδιας οικογένειας απαγορεύεται (άρ. 2). Εν συνεχεία (άρ. 3 και 4), η τέλεση
εγκλημάτων που εμπεριέχουν βία αναγνωρίζεται ως τεκμήριο κλονισμού του γάμου (γεγονός που
επιτρέπει τη λύση του) και ως λόγος αφαίρεσης της γονικής μέριμνας (άρ. 1532 επ. ΑΚ). Η βασική
καινοτομία του ν. 3500/2006 έγκειται στην αυστηριοποίηση των απειλούμενων ποινών για τις
πράξεις της σωματικής βίας, της παράνομης βίας, της απειλής και ορισμένων προσβολών της τιμής σε
περίπτωση που τελούνται μεταξύ των μελών της ίδιας οικογένειας (άρ. 6, 7, 9). Μια ρηξικέλευθη
ρύθμιση εισήχθη με το άρ. 17 του νόμου: η αυτεπάγγελτη δίωξη εγκλημάτων, που έως τότε
διώκονταν κατ’ έγκληση του θύματος (π.χ. απλή σωματική βλάβη ή προσβολή της τιμής). Στη σχετική
εισηγητική έκθεση επισημαίνεται ότι η τελευταία ρύθμιση στοχεύει στην εισροή των υποθέσεων
ενδοοικογενειακής βίας εντός του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης ακόμη και όταν ο παθών/η
παθούσα, που επηρεάζεται από τον δράστη ή έτερα συγγενικά του πρόσωπα, δεν επιθυμούν κάτι
τέτοιο (Συμεωνίδου-Καστανίδου, 2011, σ. 221 επ.). Ύστερα από την ψήφιση του υπό εξέταση νόμου
κατέστη επίσης αξιόποινος ο βιασμός που τελείται ανάμεσα σε συζύγους (άρ. 336 ΠΚ) [Πανάγος,
2014, σ. 104 επ., όπου περαιτέρω παραπομπές].
Ιδιαίτερη μέριμνα ελήφθη για την υποστήριξη και την αρωγή των θυμάτων. Προκειμένου να
προστατευθεί η σωματική και η ψυχική τους υγεία, το άρ. 18 παρέχει στον ανακριτή, στο δικαστικό
συμβούλιο ή στο δικαστήριο τη δυνατότητα να επιβάλει τον περιοριστικό όρο της απομάκρυνσης του
δράστη από την οικία στην οποία ζει με την οικογένειά του. Επίσης, οι ως άνω φορείς του ποινικού
συστήματος δύνανται να διατάξουν την μετοίκησή του ή την απαγόρευση προσέγγισης των θυμάτων
του με οποιονδήποτε τρόπο. Κατά την υποβολή σχετικής μήνυσης, τα θύματα απαλλάσσονται από
την καταβολή του σχετικού παραβόλου. Με βάση τη διάταξη του άρ. 22, όσα θύματα αιτούνται τη
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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. Εν συνεχεία, στο άρ. 21 αναγνωρίζεται ότι τα
τελευταία έχουν το δικαίωμα να τύχουν 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 (Συμεωνίδου-Καστανίδου, 2008, σ. 715 επ.· ΣυμεωνίδουΚαστανίδου, 2011, σ. 215 επ.). Τέλος, ο ν. 3500/2006 θεσμοθέτησε τη δυνατότητα διαμεσολάβησης
του εισαγγελέα σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακών πλημμελημάτων (βλ. αναλυτικότερα παρακάτω).
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, η οποία είναι
γνωστή ως «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης» (ν. 4531/2018). Η τελευταία τέθηκε με σκοπό την
εναρµόνιση των εθνικών νομικών πλαισιών, αλλά και την ανάπτυξη ομοιόμορφων διοικητικών
πρακτικών που αποσκοπούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας εναντίον των γυναικών και
της ενδοοικογενειακής βίας, ώστε τα θύµατα της βίας να απολαµβάνουν ίσης προστασίας σε όλα τα
κράτη-µέλη. Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου του ως άνω νόμου, οι
ρυθµίσεις της εκκινούν από την παραδοχή ότι το κοινωνικό φύλο αποτελεί τη βάση ανάπτυξης
προσβλητικών, επιθετικών και βίαιων συµπεριφορών, που αποµειώνουν την κοινωνική παράσταση
των θυµάτων, θίγουν την προσωπικότητά τους και συχνά επιφέρουν σοβαρές ψυχοσωµατικές
βλάβες, ακόµη και θάνατο. Για το λόγο αυτό, οι δεσµεύσεις που απορρέουν από την εν λόγω
Σύμβαση αφορούν κυρίως τις γυναίκες (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα κράτη – µέλη δεν είναι
απαραίτητο να λάβουν µέτρα προστασίας για το σύνολο των θυµάτων της ενδοοικογενειακής
κακοποίησης). Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποχρέωση των κρατών να εξασφαλίσουν την
επιμόρφωση των επαγγελµατιών, την υλοποίηση θεραπευτικών προγραµµάτων για τους δράστες,
καθώς και να διοργανώνουν δράσεις με απώτερο στόχο την ανατροπή των κοινωνικών στερεοτύπων
και το σεβασµό στη διαφορετικότητα. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπονται μέτρα για την προστασία και τη
στήριξη των παθόντων. Σε αυτά συγκαταλέγονται η δυνατότητα αποµάκρυνσης του θύµατος από τον
δράστη (ο τελευταίος δύναται να υποχρεωθεί σε εγκατάληψη της κατοικίας του), η υποχρέωση
ίδρυσης κέντρων υποδοχής των θυµάτων σε όλη την επικράτεια, όπως επίσης η πρόβλεψη για την
έκδοση ή ανανέωση της άδειας παραµονής των αλλοδαπών γυναικών – θυµάτων ενδοοικογενειακής
βίας.

Β.1.2) Ζητήματα εφαρμογής
Σύμφωνα με εμπειρικά δεδομένα, στην πράξη έχουν αναφερθεί περιπτώσεις άμεσης ή έμμεσης
αποθάρρυνσης του θύματος να υποβάλει έγκληση σε βάρος του δράστη από τις αστυνομικές αρχές.
Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσω της απαίτησης από τις κακοποιημένες γυναίκες να καταβάλλουν το
σχετικό παράβολο (κάτι που δεν απαιτείται για τις πράξεις που εμπίπτουν στο ν. 3500/2006 περί
ενδοοικογενειακής βίας) ή/και μέσω της προειδοποίησης ότι δεν αποκλείεται να υποβληθεί
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αντίστοιχη έγκληση από τον δράστη περί ψευδούς καταμήνυσης3. Ως συχνό φαινόμενο καταγράφεται
επίσης η εν τοις πράγμασι κατάργηση της αυτεπάγγελτης δίωξης των αδικημάτων της
ενδοοικογενειακής βίας. Παρότι τα αστυνομικά όργανα γίνονται είτε μάρτυρες επεισοδίων είτε τους
καταγγέλλονται προφορικά, ενεργούν σαν να επρόκειτο για κατ’ έγκληση διωκόμενα αδικήματα και
αναγράφουν στα Δελτία Συμβάντων ότι αποχώρησαν αφού διαπίστωσαν ότι πρόκειται για «αστικής
φύσης διαφορές μεταξύ συζύγων» ή για «οικονομικές διαφορές λόγω της ανεργίας τους». Μια
πρακτική που συμβάλλει στη δευτερογενή θυματοποίηση της παθούσας συνίσταται στην πολύωρη
αναμονή τους στο περιβάλλον του αστυνομικού τμήματος μέχρι να δώσει κατάθεση ή να προβεί σε
καταγγελία (Ζέης, Καρπαθάκη και Σεραφείμ, 2016, σ. 8 επ.).
Σε ένα γενικότερο επίπεδο, βασικό ζήτημα αποτελούν οι γενικότερα αργοί ρυθμοί απονομής της
πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στη δευτερογενή θυματοποίηση των
παθόντων. Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι ανάγκες των θυμάτων είναι
πολυεπίπεδες. Οι υφιστάμενες δομές (ξενώνες φιλοξενίας και καταφύγια) δύνανται 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 ενδοοικογενειακής βίας. Στην πράξη έχει επίσης
παρατηρηθεί μια συστηματική διακριτή μεταχείριση των αλλοδαπών θυμάτων μέσω επίδειξης
«ανοχής» στη βία που καταγγέλλουν, η οποία και αποδίδεται στο διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο
που τους αναγνωρίζουν οι εκπρόσωποι του ποινικού συστήματος (Ζέης, Καρπαθάκη και Σεραφείμ,
2016, σ. 8 επ.)4. 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.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις αναδεικνύουν τη σημασία της εκπαίδευσης των διωκτικών μηχανισμών
στις (πολυπολιτισμικές) ιδιαιτερότητες του φαινομένου. Η ανάγκη αυτή υπογραμμίστηκε μέσω του
προγράμματος ARIADNE: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Διατομεακών Διαδικασιών Αστυνομικής
Αναφοράς για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών,
που υλοποιείται με συντονιστή εταίρο το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (2016-2018)5. Η στόχευση του
έργου συνίσταται στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των Ελλήνων αστυνομικών αναφορικά με
την έμφυλη βία ευρύτερα και την ενδοοικογενειακή κακοποίηση γυναικών ειδικότερα, ώστε να
καθιερωθεί η συστηματική και με βάση τυποποιημένες διαδικασίες για την καταγραφή τέτοιων
3

Η διάσταση αυτή επισημάνθηκε από συνεντευξιαζόμενους στο πλαίσιο της παρούσας εμπειρικής έρευνας, αλλά και τη
σχετική έκθεση του Κέντρου Μελετών «ΔΙΟΤΙΜΑ» (Ζέης, Καρπαθάκη και Σεραφείμ, 2016).
4

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το άρ. 79 ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4531/2018 για την κύρωση της Σύμβασης της
Κωνσταντινούπολης, τα έθιμα και οι παραδόσεις που ακολουθεί ο δράστης, καθώς και η θρησκεία του δεν συνιστούν
στοιχεία ικανά να μειώσουν την ποινή.
5

Στους εταίρους του προγράμματος υπάγονται επιπρόσθετα το ΕΚΚΑ, ο Δήμος Αθηναίων-Διεύθυνση Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Γραφείο Ισότητας), το ΚΕΘΙ, η Εταιρεία Συμβούλων «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» και η Εταιρία Μελέτης Σοβαρών &
Επιμενουσών Ψυχικών Διαταραχών «Ανάκτηση».
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συμβάντων. Κατ’ αυτό τον τρόπο, επιχειρείται να διευρυνθεί η αντίληψη των αστυνομικών σχετικά με
το ρόλο τους στο τομέα της ασφάλειας των θυμάτων με τη συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς
παροχής υπηρεσιών (όπως λ.χ. το ΕΚΚΑ και το ΚΕΘΙ). Το Προγράμμα, το οποίο αναμένεται να
ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2018, περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – τη διεξαγωγή ποιοτικής
εμπειρικής έρευνας με στόχο τη διερεύνηση των πεποιθήσεων που επικρατούν στην Ελληνική
Αστυνομία σχετικά με το θέμα και την εκπαίδευση αστυνομικών σε ζητήματα αντιμετώπισης των ως
άνω φαινομένων. Στις στοχεύσεις του προγράμματος υπάγεται επίσης η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, ώστε να διευκολυνθεί η δικτύωση και η συνεργασία των αστυνομικών αρχών με τους
φορείς παροχής υπηρεσιών σε γυναίκες που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή κακοποίηση
(www.ekka.org.gr/images/sampledata/SYDONISMOU/ARIADNE.pdf).
Σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό των προσφύγων, το ως άνω status quo επιχειρείται να μεταβληθεί
μέσω προγράμματος για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας σε δομές προσωρινής φιλοξενίας
(Σεπτέμβριος 2017 – Μάιος 2018), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην πρόληψη, αντιμετώπιση, και
παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης και διαχείρισης τέτοιων περιστατικών,
δικτύωσης και ενδυνάμωσης των προσφυγισσών, που διαμένουν σε δομές προσωρινής
φιλοξενίας στην Αττική, την Κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία. Σε αυτό το πλαίσι ο, έχουν
συσταθεί ομάδες δράσης που διαθέτουν παρουσία στις εν λόγω δομές σε καθημερινή βάση. Οι
ομαδες αυτές παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε θύματα, νομική συμβουλευτική και
συνοδεία σε δημόσιους φορείς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τη διοργάνωση
εκπαιδευτικών δράσεων με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της συσπείρωσης, της αλληλεγγύης
και της αυτονομίας των γυναικών που ανήκουν στον προσφυγικό πληθυσμό
(http://diotima.org.gr/cases/programma-enischysis-ton-michanismon-prolipsis-kai-apokrisis-stinemfyli-via-se-plithysmoys-poy-zoyn-se-athina-kai-thessaloniki/).
Οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των αστυνομικών σχετικά με την αντιμετώπιση περιστατικών
ενδοοικογενειακής βίας επιχειρήθηκε να καλυφθούν μέσω τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, που
διοργανώθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) σε συνεργασία με το
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού,
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων). Η εκπαίδευση διεξήχθη στο πλαίσιο του
έργου ‘PROTASIS – Police Training Skills’, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα,
Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εν λόγω σεμινάρια ήταν συνολικής διάρκειας
εξήντα ωρών και πραγματοποιήθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία τον Ιανουάριο του 2018 με τη
συμμετοχή ογδόντα Αξιωματικών. Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η περαιτέρω εξειδικευμένη
επιμόρφωση των αστυνομικών αναφορικά με τις ανάγκες των θυμάτων βίας, ιδίως των ανηλίκων και
των γυναικών που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή και σεξουαλική κακοποίηση. Στις θεματικές της
εκπαίδευσης περιλήφθησαν – μεταξύ άλλων – η θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων σε
ζητήματα θυματολογίας και ψυχολογίας των θυμάτων. Ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης
αφορούσε τις επικοινωνιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων με στόχο τη βελτίωση της
αλληλεπίδρασης με τα θύματα (https://protasis-project.eu/training-greece-gr/).
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Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής δεν έχει συσταθεί έως
σήμερα μια αυτοτελής Διεύθυνση για την μεταχείριση των υποθέσεων ενδοοικογενειακής
κακοποίησης γυναικών. Επίσης, στην Ελλάδα δεν έχουν θεσμοθετηθεί εξειδικευμένα δικαστήρια για
την κρίση υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας. Στο βαθμό που δεν υφίστανται επίσης εξειδικευμένα
«Οικογενειακά Δικαστήρια», στελεχωμένα με επαγγελματίες που θα μπορέσουν να συνδράμουν τον
εφαρμοστή του δικαίου, αμφισβητείται κατά πόσο οι δικαστικοί λειτουργοί δύνανται να αντεπεξέλθει
επαρκώς στις ειδικές ανάγκες μιας τέτοιας υπόθεσης. Στην πράξη έχουν καταγραφεί περιπτώσεις
αμφισβήτησης της αξιοπιστίας του θύματος από τους δικαστικούς λειτουργούς κατά την
ακροαματική διαδικασία με το επιχείρημα ότι δεν είχαν υποβληθεί καταγγελίες στο παρελθόν από το
θύμα, τη στιγμή που επικαλούνταν μακρόχρονη και συστηματική κακοποίηση από τον σύζυγο ή
σύντροφο. Ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες της ενδοοικογενειακής βίας και η εξαιρετικά επιβαρυμένη
ψυχολογία του θύματος καθιστούν εύλογη την προγενέστερη αποχή του από νομικές ενέργειες (Ζέης,
Καρπαθάκη και Σεραφείμ, 2016, σ. 18, 20).

Β.2) Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Β.2.1) Οι μορφές εμπορίας με βάση το ελληνικό δίκαιο
Στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του 2000 «για την πρόληψη, καταπολέμηση και
τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως των γυναικών και παιδιών», που έχει θεσπιστεί
συμπληρωματικά στη Σύμβαση του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του διακρατικού οργανωμένου
εγκλήματος (το αποκαλούμενο “Πρωτόκολλο του Παλέρμο”), αλλά και στη Σύμβαση του Συμβουλίου
της Ευρώπης του 2005 για την καταπολέμηση της εμπορίας, η τελευταία ορίζεται ως «η
στρατολόγηση, μεταφορά, απόκρυψη ή παραλαβή προσώπου με τη χρήση απειλής, βίας ή άλλων
εξαναγκαστικών μέσων, απαγωγής ή απάτης, κατάχρησης εξουσίας ή εκμετάλλευσης της ευάλωτης
θέσης του θύματος, καθώς και η με παροχές πληρωμών ή ωφελημάτων απόσπαση της συναίνεσης
του ατόμου που έχει την επίβλεψη κάποιου άλλου, με σκοπό την εκμετάλλευσή του. Η εκμετάλλευση
περιλαμβάνει τουλάχιστον την εκμετάλλευση της πορνείας ή άλλες μορφές σεξουαλικής
εκμετάλλευσης άλλου, την αναγκαστική εργασία ή υποχρεωτική παροχή υπηρεσιών, τη δουλεία και
παρόμοιες με αυτήν πρακτικές ή την αφαίρεση οργάνων του σώματος» (Συκιώτου, 2006, σ. 685-6). Οι
διατάξεις για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων με βάση το εθνικό δίκαιο περιλαμβάνονται
στα ακόλουθα νομοθετικά κείμενα:





Στο ν. 3064/2002 για την «καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της
γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 248/15-10-2002),
Στο π.δ. 233/2003 με θέμα την παροχή προστασίας και αρωγής στα θύματα, το οποίο
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρ. 12 του ν. 3064/2002,
Στο ν. 3386/2005 «είσοδος, διανομή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην
ελληνική επικράτεια» (ΦΕΚ Α΄ 212),
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Στο ν. 3536/2007, που περιλαμβάνει «ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής
και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42/Α'/23.2.2007),
Στο ν. 3625/2007 με αντικείμενο την «κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου
στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική
πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 290/24.12.2007),
Στο ν. 3875/2010 με τίτλο «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά
του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 158/20-9-2010),
Στο ν. 3984/2011 με τίτλο «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150
Α/27.6.2011),
Στο ν. 4198/2013 με τίτλο «Περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων και
Προστασίας των Θυμάτων αυτής» με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2011/36/ΕΕ,
Στο ν. 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις),
Στο ν. 4531/2018 με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας.

Ειδικότερα, με τον ν. 3064/2002 εισήχθη στον Ποινικό Κώδικα το άρ. 323Α που τιτλοφορείται ως
«Εμπορία ανθρώπων» (Συμεωνίδου-Καστανίδου, 2002, σ. 424 επ.· Μαργαρίτης, 2002, σ. 181 επ.·
Παπαθεοδώρου, 2005, σ. 194-5). Το έγκλημα τελείται από όποιον με τη χρήση βίας, απειλής βίας ή
άλλων εξαναγκαστικών μέσων, με επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας ή με απαγωγή, προσλαμβάνει,
μεταφέρει, προωθεί εντός ή εκτός της επικράτειας, κατακρατεί, υποθάλπει, παραδίδει με ή χωρίς
αντάλλαγμα σε άλλον ή παραλαμβάνει από άλλον πρόσωπο, με σκοπό την αφαίρεση κυττάρων6,
ιστών ή οργάνων του σώματός του ή για να εκμεταλλευτεί ο ίδιος ή άλλος την εργασία ή την επαιτεία
του τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και με χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως πενήντα
χιλιάδων ευρώ (Συμεωνίδου-Καστανίδου, 2008· Συμεωνίδου-Καστανίδου, 2003, σ. 304 επ.·
Παπαθεοδώρου, 2005, σ. 194· Panagos, 2014, σ. 311 επ.· Πανάγος, 2010, σ. 75 επ.). Με τον πρόσφατο
ν. 4531/2018 (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), στο άρ. 323 Α ΠΚ προστέθηκε η εμπορία προσώπων
με σκοπό τον εξαναγκασμό τους στην τέλεση γάμου. Σε νομοθετικό επίπεδο, απομένει – όπως
επισημάνθηκε από δύο συνεντευξιαζόμενους – η συμπερίληψη της στρατολόγησης ατόμων με σκοπό
την εξώθησή τους στην τέλεση αξιόποινων πράξεων στις επιμέρους μορφές της εμπορίας ανθρώπων.

6

Ο ν. 3984/2011 περιέλαβε στις μορφές εμπορίας την αφαίρεση κυττάρων του ανθρώπινου σώματος, ρύθμιση ιδιαίτερα
σημαντική για την αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόσληψης ωαρίων από αλλοδαπές γυναίκες με στόχο τη διοχέτευσή
τους στο παράνομο εμπόριο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Πανάγος, 2011). Σύμφωνα με δελτίο τύπου που
εξέδωσε η ΓΑΔΑ στις 17/9/2010, οι ελληνικές διωκτικές αρχές και συγκεκριμένα το Τμήμα Εμπορίας Ανθρώπων, σε
συνεργασία με τις αντίστοιχες τις Βουλγαρίας, προέβησαν σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε
διασυνοριακά και ειδικότερα διακινούσε ανθρώπους από τη Βουλγαρία προς το ελληνικό κράτος με στόχο τη σεξουαλική
τους εκμετάλλευση (σωματεμπορία) και την αφαίρεση οργάνων του σώματός τους (ωάρια). Βλ. το κείμενο του δελτίου
τύπου στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr).
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Ο ν. 3064/2002 επέφερε επίσης τροποποιήσεις στο άρ. 351 ΠΚ7, το οποίο αφορά την αντιμετώπιση
της σωματεμπορίας. Η τελευταία αποτελεί μια μορφή εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική
τους εκμετάλλευση (Συμεωνίδου-Καστανίδου, 2010, σ. 155). Όπως συμβαίνει στην περίπτωση του άρ.
323Α ΠΚ, στο κείμενο του εν λόγω άρθρου δεν τυποποιείται η σεξουαλική εκμετάλλευση του ατόμου
αυτή καθεαυτή, αλλά η τελευταία συνιστά το σκοπό για τον οποίο διαπράττεται το έγκλημα. Για την
πλήρωση της αντικειμενικής του υπόστασης αρκεί ότι ο δράστης, κάνοντας χρήση συγκεκριμένων
μέσων, προσλαμβάνει, μεταφέρει η προωθεί εντός ή εκτός της επικράτειας, κατακρατεί, υποθάλπει,
παραδίδει με ή χωρίς αντάλλαγμα ή παραλαμβάνει από άλλον ένα άτομο. Η προβλεπόμενη ποινή για
την περίπτωση της σωματεμπορίας είναι η ίδια με αυτή της εμπορίας ανθρώπων, ενώ για εκείνους
που εν γνώσει τους χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των θυμάτων θεσπίστηκε για πρώτη φορά με το ν.
3064/2002 η ποινή της φυλάκισης τουλάχιστον έξι χρόνων. Πρόκειται για την αποκαλούμενη
«ποινικοποίηση της συμπεριφοράς του πελάτη», που στοχεύει στη μείωση της ζήτησης των
παρεχόμενων υπηρεσιών από τα θύματα (Συκιώτου, 2013, σ. 106 επ.· Συμεωνίδου-Καστανίδου, 2014,
σ. 342 επ.· Παπαθεοδώρου, 2005, σ. 173).
Στις βασικές ρυθμίσεις εντάσσεται επίσης η καθιέρωση της ευθύνης των νομικών προσώπων που
εμπλέκονται στην εμπορία ανθρώπων (Συκιώτου, 2013, σ. 102-3). Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που η
τελευταία τελεσθεί μέσω ή προς όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώπου από φυσικό πρόσωπο
που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου ενός τέτοιου προσώπου και έχει εξουσία
εκπροσώπησής του ή εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων για λογαριασμό του ή για την άσκηση
ελέγχου εντός αυτού, επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά περίπτωση, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες
κυρώσεις: α) διοικητικό πρόστιμο από 15.000 έως 150.000 ευρώ, β) ανάκληση ή αναστολή της άδειας
λειτουργίας του για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής
δραστηριότητας για το ίδιο χρονικό διάστημα, γ) αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις,
επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προμήθειες, διαφημίσεις και διαγωνισμούς του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα για το ίδιο διάστημα. Κατ’ αυτό τον τρόπο,
επιδιώχτηκε να παρασχεθούν ισχυρά αντικίνητρα στην ανάπτυξη του φαινομένου, στο βαθμό που η
σωματεμπορία και οι λοιπές εκδοχές της εμπορίας ανθρώπων εντάσσονται σε διεθνές επίπεδο στις
δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος και επιφέρουν εξαιρετικά σημαντικά οικονομικά
οφέλη στους εμπλεκόμενους δράστες (Συκιώτου, 2008, σ. 207 επ.· Παπαθεοδώρου, 2005, σ. 173).

Β.2.2) Οι ρυθμίσεις για τη μαρτυρική εξέταση και την αρωγή των θυμάτων
Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) έχει διαμορφωθεί ένα αυτοτελές Τμήμα για την
Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (το ίδιο ισχύει για την αντίστοιχη Διεύθυνση της
Θεσσαλονίκης). Το θύμα δύναται να απευθυνθεί απευθείας στο ως άνω Τμήμα. Αυτό είναι λιγότερο
πιθανό στην πράξη. Συνήθως απευθύνονται σε άλλα αστυνομικά τμήματα ή σε διπλωματικές αρχές ή
σε μη κρατικούς οργανισμούς. Στο άρ. 226 Β ΚΠΔ («Μάρτυρες θύματα εμπορίας ανθρώπων και
σωματεμπορίας») περιγράφεται ο ενδεδειγμένος τρόπος εξέτασης των θυμάτων ως μαρτύρων: κατά
7

Το άρ. 351 ΠΚ προϋπήρχε της εισαγωγής του ν. 3064/2002.
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την εξέταση διορίζεται και παρίσταται (ως πραγματογνώμων) ψυχολόγος ή ψυχίατρος. Ο τελευταίος
προετοιμάζει τον παθόντα για την εξέταση, συνεργαζόμενος προς τούτο με τους προανακριτικούς
υπαλλήλους και με τους δικαστικούς λειτουργούς. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί κατάλληλες
διαγνωστικές μεθόδους, αποφαίνεται για την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση του
παθόντος και διατυπώνει τις διαπιστώσεις του σε γραπτή έκθεση (η τελευταία αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο της δικογραφίας). Κατά την εξέταση παρίσταται ο ψυχίατρος ή ο ψυχολόγος
και ο παθών μπορεί να συνοδεύεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, εκτός εάν ο ανακριτής
απαγορεύσει την παρουσία του προσώπου αυτού με αιτιολογημένη απόφασή του για σπουδαίο
λόγο, ιδίως σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή ανάμειξης του προσώπου αυτού στην
ερευνώμενη πράξη. Η κατάθεση συντάσσεται εγγράφως και καταχωρείται και σε ηλεκτρονικό
οπτικοακουστικό μέσο, όταν αυτό είναι δυνατόν. Η κατάθεση αυτή αντικαθιστά τη φυσική παρουσία
του παθόντος στα επόμενα στάδια της διαδικασίας (Κιούπης, 2016, σ. 146 επ.· Τριανταφύλλου, 2014,
σ. 265-8).
Κατά τα λοιπά, με τον ν. 3064/2002 αναγνωρίστηκε η υποχρέωση της πολιτείας για παροχή
προστασίας και στήριξης στα θύματα, τα οποία έχουν επίσημα αναγνωριστεί ως τέτοια από τον
αρμόδιο Εισαγγελέα (Συκιώτου, 2006, σ. 684 επ.· Συκιώτου, 2013, σ. 91). Ακολούθησε το π.δ.
233/2003 με το οποίο ορίστηκαν οι φορείς, τα μέτρα και ο τρόπος παροχής αυτής της προστασίας.
Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω προστασία συνίσταται σε στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, νομική αρωγή και εκπαίδευση, αλλά και επαγγελματική
κατάρτιση (στην περίπτωση των ανήλικων θυμάτων). Εν συνεχεία, ο ν. 3386/2005 θεσμοθέτησε τη
δυνατότητα περίσκεψης (άρ. 48) των θυμάτων για διάστημα ενός μηνός (στην περίπτωση ανηλίκων
δύναται να παραταθεί στους δύο μήνες), ώστε να δηλώσουν εάν έχουν τη βούληση να συνεργαστούν
με τις αρμόδιες αρχές για τη δίωξη των δραστών. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου διαστήματος
δίνεται στα πιθανολογούμενα θύματα η προστασία που προβλέπεται για τα αναγνωρισμένα (πλην
της άδειας παραμονής και εργασίας). Επιπρόσθετα, με τον εν λόγω νόμο ρυθμίζεται η χορήγηση και
ανανέωση άδειας παραμονής σε αναγνωρισμένα θύματα, τα οποία επιθυμούν να συνεργαστούν με
τις αρμόδιες αρχές για τη δίωξη των εμπόρων. Η εν λόγω άδεια χορηγείται δίχως να υποχρεούνται
στην καταβολή του σχετικού παράβολου. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι στο ν. 3536/2007 ορίστηκε
για πρώτη φορά ρητά ότι τα αναγνωρισμένα θύματα εμπορίας ανθρώπων δεν απελαύνονται και
τυχόν απόφαση απέλασης αναστέλλεται (Συμεωνίδου-Καστανίδου, 2008· Παπαθανασόπουλος, 2007,
σ. 403 επ.· Παπαθανασόπουλος, 2006, σ. 1428 επ.).
Σύμφωνα με το άρ. 1 του ν. 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές
διατάξεις), ο χαρακτηρισμός «θύμα εμπορίας ανθρώπων» αποδίδεται με πράξη του αρμόδιου
Εισαγγελέα Πρωτοδικών, τόσο αμέσως μετά την κίνηση της ποινικής δίωξης για έγκλημα όσο και πριν
ασκηθεί δίωξη για κάποιο από αυτά τα αδικήματα. Στην τελευταία περίπτωση, για την έκδοση της εν
λόγω πράξης απαιτείται έγγραφη γνωμοδότηση, που συντάσσεται από δύο επιστήμονες με
ειδικότητα ψυχιάτρου, ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού, οι οποίοι υπηρετούν σε συγκεκριμένους
φορείς που προβλέπονται περιοριστικά στο νόμο. Η πράξη χαρακτηρισμού εκδίδεται ανεξαρτήτως
εάν το θύμα συνεργάζεται με τις διωκτικές Αρχές, σε όσες περιπτώσεις ο ανωτέρω Εισαγγελέας κρίνει
– κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Εισαγγελέα Εφετών – ότι συντρέχουν οι όροι του άρ. 1 παρ. 2 του
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π.δ. 233/2003 ή ότι το θύμα δεν συνεργάζεται εξαιτίας απειλών που στρέφονται κατά προσώπων της
οικογένειάς του που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στη χώρα της προέλευσής του ή οπουδήποτε αλλού
και ότι, εάν αυτό δεν προστατευθεί ή εάν απομακρυνθεί από τη χώρα αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο
τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται επίσης στην περίπτωση
χαρακτηρισμού προσώπου ως θύματος παράνομης διακίνησης μεταναστών.
Κατά τα λοιπά, τα θύματα των εγκλημάτων που έχουν τελεστεί στην ημεδαπή, τα οποία έχουν την
κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα ή στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούνται εύλογης και προσήκουσας αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο.
Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών έχει επίσης συσταθεί το Γραφείο Εθνικού
Εισηγητή για την εκπόνηση, το συντονισμό και την εφαρμογή εθνικής στρατηγικής στην αντιμετώπιση
του φαινομένου σε προληπτικό και κατασταλτικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο δίνεται έμφαση στον
εντοπισμό του πιθανού θύματος (π.χ. στον προσφυγικό πληθυσμό) και στην ευαισθητοποίηση των
σχετικών επαγγελματιών. Περαιτέρω καθιερώθηκαν δύο επιβοηθητικά εργαλεία για το έργο του
Γραφείου Εθνικού Εισηγητή: η Εθνική Βάση Δεδοµένων και το Εθνικό Σύστηµα Αναγνώρισης και
Παραποµπής Θυµάτων Εµπορίας Ανθρώπων (η διαμόρφωση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη).
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4198/2013, στόχος του πρώτου είναι η συγκέντρωση
αξιόπιστων στατιστικών δεδοµένων αναφορικά με το φαινόμενο, ενώ το Εθνικό Σύστημα στοχεύει
στην οργάνωση του συστήµατος αρωγής στα θύµατα με βάση ορθές πρακτικές ανίχνευσης,
ταυτοποίησης και παραποµπής αυτών σε πιστοποιηµένους ξενώνες και τον ανθρωπιστικό
επαναπατρισµό αυτών µέσω του Διεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς (στο εξής: ΕΜΑ) για την Προστασία
Θυμάτων Εμπορίας, το ΕΚΚΑ υλοποιεί από τον Δεκέμβριο του 2017 το έργο «Ενίσχυση του Εθνικού
Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων»8. Ειδικότερα, το
τελευταίο αφορά στην πλήρη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Εθνικού Μηχανισμού σε πανελλαδικό
επίπεδο με τη δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης της προστασίας που παρέχεται καθώς
και συλλογής πληροφοριών και δεδομένων σχετικών με τις τάσεις του φαινομένου. Το Σχέδιο
περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – την πρόσληψη προσωπικού που θα συμβάλει στην πλήρη ανάπτυξη
του ΕΜΑ σε πανελλαδικό επίπεδο με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως λ.χ. η
Αστυνομία, η Υπηρεσία Ασύλου, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, νοσοκομεία και υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μη κυβερνητικών οργανώσεων. Στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται επίσης να
διοργανωθούν ενημερωτικές συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα που θα απευθύνονται στους
επαγγελματίες των ως άνω φορέων, όπως επίσης η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, μέσω
της οποίας θα επιτυγχάνεται η άμεση καταγραφή δεδομένων σχετικά με τον εντοπισμό θυμάτων και
τις παρεχόμενες υπηρεσίες προστασίας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2022
(www.ekka.org.gr).

8

Βλ. την υπ’ αρ. 30840 (ΦΕΚ 3003/Β/20-09-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία αποφασίζεται η σύσταση,
λειτουργία και διαχείριση του ΕΜΑ στο ΕΚΚΑ και η εποπτεία και ο συντονισμός αυτού του Μηχανισμού στο Γραφείο Εθνικού
Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων.
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Β.2.3) Ζητήματα εφαρμογής
Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται από την Ελληνική Αστυνομία, ο αριθμός των (φερόμενων ως)
δραστών που παραπέμφθηκε στους φορείς της δικαιοσύνης από το 2003 έως το 2012 ανήλθε σε
συνολικά 2.082 άτομα (Συκιώτου, 2013, σ. 163). Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται από το
Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Εμπορία Ανθρώπων, ο αριθμός των αναγνωρισμένων θυμάτων
εμπορίας κατά τη διάρκεια των ετών 2015-2016 ανήλθε σε 96 άτομα9. Στην πλειονότητά τους
αποτελούσαν νεαρές γυναίκες, που θυματοποιήθηκαν με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση
και ανηλίκους, που εξωθήθηκαν στην επαιτεία. Εντούτοις, εκτιμάται ότι τα αναγνωρισμένα θύματα
από τον αρμόδιο εισαγγελέα είναι λιγότερα σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαν να έχουν
χαρακτηριστεί ως τέτοια (η δυνατότητα συνεργασίας του θύματος με κοινωνικούς επιστήμονες του
δημοσίου φορέα δεν φαίνεται να έχει αξιοποιηθεί στην πράξη). Για την ίδια περίοδο, τα μη
αναγνωρισμένα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχονταν σε τετρακόσια άτομα. Σε αυτό το πλαίσιο
παρατηρούνται κι άλλες μορφές θυματοποίησης, όπως π.χ. ο καταναγκαστικός γάμος. Τα εν λόγω
θύματα ήλθαν σε επαφή με δημόσιους και μη κυβερνητικούς φορείς προκειμένου να τύχουν
υπηρεσιών, αλλά δεν θέλησαν να συνεργαστούν με τις διωκτικές αρχές προκειμένου να
ενεργοποιηθεί η ποινική διαδικασία.
Επομένως, ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων εμπορίας εκτιμάται βάσιμα πως δεν αποτυπώνεται
στις επίσημες στατιστικές και στα στοιχεία που καταγράφονται από τους σχετικούς μη κυβερνητικούς
οργανισμούς. Κάθε φορά που ένας αλλοδαπός εντοπίζεται από τις αρμόδιες αρχές να βρίσκεται στην
ελληνική επικράτεια δίχως να τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις λαμβάνει χώρα – κατά κανόνα – η άμεση
επανοπροώθηση ή διοικητική του απέλαση, δίχως να εξετάζεται εάν έχει αποτελέσει θύμα εμπορίας
(Συμεωνίδου-Καστανίδου, 2010, σ. 170). Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι ποινικές διώξεις δεν έχουν
ασκηθεί αποκλειστικά ενάντια στους διακινητές, αλλά και στις γυναίκες που παρέχουν σεξουαλικές
υπηρεσίες στο πλαίσιο της «βιομηχανίας» της εμπορίας ανθρώπων. Οι κατηγορίες αφορούσαν την
παράνομη πορνεία, την παράνομη είσοδο στην ελληνική επικράτεια και τη χρήση πλαστών εγγράφων
(Παπασιώπη-Πασιά, 2009, σ. 409· Παρασκευόπουλος και Φυτράκης, 2012, σ. 489· Συκιώτου, 2013, σ.
167, Βαραδίνης, 2009, σ. 13 επ.). Εντούτοις, οι πράξεις αυτές τελούνται στο πλαίσιο της
εκμετάλλευσης των θυμάτων, ώστε να εκτιμάται βάσιμα ότι τα τελευταία δεν παραβίασαν εμπρόθετα
τις σχετικές νομικές διατάξεις. Κατ’ αυτό τον τρόπο, πράξεις που διευκολύνουν την τέλεση του
εγκλήματος αποδίδονται στα ίδια τα θύματα. Για το λόγο αυτό έχει προταθεί η αποχή του εισαγγελέα
από την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του παθόντος για τα εν λόγω αδικήματα, εφόσον έχει
ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπορία ανθρώπων στους μηνυόμενους από τον ίδιο (Ζέης, Καρπαθάκη
και Σεραφείμ, 2016, σ. 27).
Τα θύματα που έρχονται σε επαφή με το εξειδικευμένο Τμήμα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Αττικής δύνανται να τύχουν μιας θυματοκεντρικής μεταχείρισης, γεγονός που αποδίδεται στην
στελέχωσή του από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς. Σύμφωνα, όμως, με τη βιωματική εικόνα
των σχετικών επαγγελματιών του ποινικού συστήματος, είναι αμφίβολο εάν ισχύει το ίδιο για όσα
9

Για αναλυτικότερα στοιχεία βλ. όσα περιλαμβάνονται στις σχετικές εκθέσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως διατίθενται
στον επίσημο διαδικτυακό της τόπο.

19
Η παρούσα έκθεση έχει εκπονηθεί 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.
.

Το ελληνικό νομικό πλαίσιο σχετικά με τα δικαιώματα και την αρωγή των θυμάτων
αξιόποινων πράξεων: Προκλήσεις και προοπτικές για την ικανοποιητική εφαρμογή
της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ

θύματα έρχονται σε πρώτη επαφή με μη εξειδικευμένες αρχές, όπως λ.χ. τα στελέχη του λιμενικού
σώματος. Κατά τα λοιπά, τα θύματα εμπορίας υποβάλλονται στη βάσανο μιας πολυετούς ποινικής
διαδικασίας. Η ακροαματική διαδικασία διεξάγεται στα Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια (Συκιώτου, 2013,
σ. 166). Εντούτοις, αμφισβητείται από επαγγελματία του ποινικού συστήματος εάν οι ένορκοι είναι
σε θέση να κατανοήσουν τα βιώματα, την ψυχολογική κατάσταση και τις ιδιαιτερότητες των θυμάτων
εμπορίας. Οι κατηγορούμενοι, που – όπως έχει παρατηρηθεί από τον ίδιο επαγγελματία – «συνήθως
είναι οικονομικά εύρωστοι, παρουσιάζουν το θύμα ως θύτη που φαντάστηκε κάποιες καταστάσεις ή
έχει σαν στόχο να βλάψει τον θύτη». Στην πράξη έχουν επίσης καταγραφεί υποθέσεις όπου η ποινική
διαδικασία κατέληξε ακόμα και σε απαλλαγή των κατηγορουμένων, επειδή η βασική μάρτυρας (η
φερόμενη ως θύμα εμπορίας) μετοίκησε σε διεύθυνση άγνωστη στην εισαγγελία με συνέπεια να μην
κλητευθεί στην πραγματική της διεύθυνση για να καταθέσει στο ακροατήριο. Παράλληλα, οι γυναίκες
αυτές δεν είχαν τύχει νομικής βοήθειας. Έτσι, δεν είναι σε θέση να παρακολουθούν την πορεία της
ποινικής υπόθεσης (Ζέης, Καρπαθάκη και Σεραφείμ, 2016, σ. 26).
Κατά τα λοιπά, η αποκαλούμενη «ποινικοποίηση» της συμπεριφοράς του πελάτη δεν φαίνεται – με
βάση τη διαθέσιμη νομολογία – να έχει αποδώσει τους αναμενόμενους καρπούς· η εν λόγω
πρόβλεψη απαιτεί να προκύπτει απερίφραστα ότι ο τελευταίος γνωρίζει πως το πρόσωπο με το οποίο
έρχεται σε επαφή αποτελεί θύμα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Κάτι τέτοιο δεν
είναι, ωστόσο, εύκολο να στοιχειοθετηθεί στην πράξη, ώστε εν τέλει να μην υφίστανται στο ελληνικό
γίγνεσθαι ποινικές διώξεις και καταδικαστικές αποφάσεις για πελάτες των θυμάτων σωματεμπορίας
(Συκιώτου, 2013, σ. 170-1). Σε ό,τι αφορά την προβλεπόμενη αποζημίωση, τέλος, κανένα θύμα δεν
έχει έως σήμερα ασκήσει αυτό το δικαίωμα, ζήτημα που αξίζει να τύχει εξειδικευμένης και
αυτοτελούς διερεύνησης (Μίχα, 2016).

Β.3) ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥΣ
Β.3.1) Εννοιολόγηση και νομικές επιταγές
Τα εγκλήματα μίσους (“hate crimes”) αποτελούν ένα από τα πλέον επεξεργασμένα θέματα στη
διεθνή εγκληματολογική βιβλιογραφία. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όσα αδικήματα υποκινούνται
από ρατσιστικά κίνητρα. Ο δράστης επιλέγει τον αποδέκτη της εγκληματικής του δράσης με βάση
συγκεκριμένα του χαρακτηριστικά· λόγω της ένταξής του σε μια ορισμένη φυλετική, εθνική,
θρησκευτική, σεξουαλική μειονότητα, την οποία και εχθρεύεται γενικότερα. Στον κύκλο των θυμάτων
μπορούν επίσης να υπαχθούν όσοι διαθέτουν κάποια μορφή αναπηρίας (Hall, 2005· Iganski, 2010, σ.
351 επ.· Perry, 2001, σ. 7).
Στην ελληνική νομοθεσία εισήχθη 2008 το άρ 79 παρ. 3 ΠΚ, όπου οριζόνταν ότι η τέλεση της πράξης
από μίσος εθνικό, φυλετικό, θρησκευτικό ή μίσος λόγω διαφορετικού γενετήσιου προσανατολισμού
κατά του παθόντος συνιστά επιβαρυντική περίσταση. Το άρ. 66 του ν. 4139/2013 τροποποίησε την ως
άνω διάταξη ως εξής: «Η τέλεση της πράξης από μίσος προκαλούμενο λόγω της φυλής, του χρώματος,
της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή του σεξουαλικού
προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου του παθόντος συνιστά επιβαρυντική περίσταση και η
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ποινή δεν αναστέλλεται». Ύστερα από την εισαγωγή των ν. 4285/2014 και 4356/2016, τα φαινόμενα
του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας επιχειρείται να αντιμετωπιστούν μέσω της ποινικοποίησης του
δημόσια εκφερόμενου ρατσιστικού λόγου (ν. 927/1979), της ποινικοποίησης του ρατσιστικού
εγκλήματος (άρ. 81 Α ΠΚ) και την ποινικοποίηση της ρατσιστικής διάκρισης ή του αποκλεισμού από
την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (Καϊάφα-Γκμπάντι, 2016β, σ. 97 επ.).
Σε ό,τι αφορά την προστασία των θυμάτων, τα ως άνω αδικήματα διώκονται αυτεπαγγέλτως και οι
παθόντες δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου κατά την υποβολή της μήνυσης ή για την
παράσταση πολιτικής αγωγής. Στα θύματα με χαμηλό εισόδημα παρέχεται επίσης δωρεάν νομική
συνδρομή, όπως επίσης η δυνατότητα αποζημίωσης (υπό προϋποθέσεις) από την Ελληνική Αρχή
Αποζημίωσης (ν. 3811/2009). Σε θύματα και μάρτυρες εγκλημάτων ρατσιστικής βίας, τα οποία δεν
είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να χορηγηθεί άδεια παραμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους (σύμφωνα με το άρ. 19 Α ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε από το ν.
4332/2015). Κατά τα λοιπά, με τον ν. 4411/2016 κυρώθηκε η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης
σχετικά με το το Κυβερνοέγκλημα και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της σχετικά με την ποινικοποίηση
πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω συστημάτων υπολογιστών
[www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=1HS3N0WEAdM%3d&tabid=54].
Β.3.2) Δράσεις της δημόσιας διοίκησης και του ποινικού συστήματος
Εκτός από την κλιμάκωση της ποινικής καταστολής εναντίον των εγκλημάτων που υποκινούνται από
ρατσιστικά κίνητρα, η ελληνική πολιτεία έχει προβεί στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου κατά
του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης και
της κοινωνίας των πολιτών (ν. 4356/2015). Στην αποστολή του περιλαμβάνεται η διαμόρφωση ενός
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας. Για τον ίδιο
λόγο υλοποιείται επίσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
το ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Μεταξύ
άλλων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων της ποινικής δικαιοσύνης
(αστυνομία, εισαγγελίες, δικαστήρια) προκειμένου να επιτευχθεί ο συντονισμός τους αναφορικά με
τον νομικό χαρακτηρισμό των ρατσιστικών εγκλημάτων και την καταγραφή τους. Επίσης, έχει
προγραμματοποιηθεί εκπαίδευση εισαγγελικών λειτουργών (κατόπιν συνεργασίας του Γραφείου
Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου).
Κατά τα λοιπά, στην Ελληνική Αστυνομία έχουν ιδρυθεί δύο Τμήματα και εξήντα οκτώ Γραφεία
Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, ενώ Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας λαμβάνει μέρος ως
τακτικό μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας. Επιπλέον, έχει
συσταθεί ένας ενιαίο κρατικός μηχανισμός καταγραφής περιστατικών ρατσισμού μεταξύ της
Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η
Αστυνομία αποστέλλει τα στοιχεία που καταγγέλλονται ή καταγράφονται στις υπηρεσίες της στο ως
άνω Υπουργείο, το οποίο είναι αρμόδιο για την περαιτέρω επεξεργασία τους, καθώς και για την
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παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων, προκειμένου να ενημερώνει στη συνέχεια τις εθνικές
και ευρωπαϊκές αρχές. Για την πλήρη προστασία και ασφάλεια των παθόντων, βρίσκεται περαιτέρω
σε λειτουργία μια ειδική τηλεφωνική γραμμή για την υποβολή σχετικών καταγγελιών (11414). Για τον
ίδιο λόγο, παρέχεται η ευχέρεια και μέσω του διαδικτυακού τόπου της Ελληνικής Αστυνομίας
(www.astynomia.gr), όπου υφίσταται μια ειδική φόρμα για την καταχώρηση καταγγελιών και
διατίθενται πληροφορίες σχετικά τους φορείς για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους
(www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=1HS3N0WEAdM%3d&tabid=54).
Β.4) ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ
O ν. 3811/2009 εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με στόχο να εναρμονισθεί η εθνική νομοθεσία µε
τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/80/ΕΚ για την αποζηµίωση των θυµάτων εγκληµατικών πράξεων
(Μαγγανάς, 2011, σ. 176 επ.). Όπως δηλώθηκε στην αιτιολογική έκθεση, δεν είναι λίγες οι φορές που
οι παθόντες αδυνατούν να αποζημιωθούν από τον δράστη εξαιτίας του ότι ο τελευταίος δεν διαθέτει
τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους ή διότι δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί η ταυτότητά του.
Επίσης, δεν αποκλείεται να μην έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του ή να μην έχει επιβληθεί
ποινή σε αυτόν. Όταν συντρέχουν οι ως άνω περιστάσεις, υφίστανται λόγοι που ανάγονται στις αρχές
της κοινωνικής δικαιοσύνης, της συνοχής και της αλληλεγγύης και υπαγορεύουν την πολιτειακή
επέμβαση μέσω της παροχής αποζημίωσης στα θύµατα από το κράτος.
Πιο συγκεκριμένα, στο τρίτο άρθρο του νόμου προβλέπεται ότι τα θύματα εγκλημάτων βίας από
πρόθεση που έχουν τελεστεί στην ημεδαπή, τα οποία έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους
στην Ελλάδα ή στο έδαφος άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούνται να λάβουν
εύλογη και προσήκουσα αποζημίωσης από το ελληνικό δημόσιο. Με βαση τον ανωτέρω νόμο, ως
έγκλημα βίας θεωρείται: α) κάθε αξιόποινη πράξη από πρόθεση, που τελείται με χρήση σωματικής
βίας ή απειλής σωματικής βίας και είχε ως επακόλουθο το θάνατο ή τη βαριά σωματική ή διανοητική
πάθηση του θύματος και β) κάθε αξιόποινη πράξη από πρόθεση που τελείται με χρήση σωματικής
βίας ή απειλής σωματικής βίας και τιμωρείται με κάθειρξη. Η δε αξίωση γεννάται: α) στην περίπτωση
που ο δράστης του εγκλήματος δεν διαθέτει τους απαιτούμενους προς τούτο πόρους από την έκδοση
αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης, β) στην περίπτωση που δεν μπορεί να εξακριβωθεί η
ταυτότητα του δράστη από τη θέση της δικογραφίας στο αρχείο αγνώστων δραστών και γ) στην
περίπτωση που ο δράστης δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά ή να του επιβληθεί ποινή. Προϋπόθεση για
την υποβολή αίτησης αποζημίωσης είναι η αδυναμία του θύματος να ικανοποιήσει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο την αξίωση που έχει εναντίον του δράστη, η οποία προσδιορίσθηκε με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση.
Η απόφαση λαμβάνεται από την Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης, η οποία έχει συσταθεί στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το ποσό καλύπτει τα ιατρικά έξοδα –
νοσήλια, την απώλεια εισοδήματος για εύλογο χρονικό διάστημα και τα έξοδα κηδείας10. Επίσης,
κατά τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης συνυπολογίζονται οι δαπάνες που τυχόν κατέβαλε
10

Αντίθετα, δεν καλύπτει την εκ μέρους του θύματος, συγγενούς του ή τρίτου καταβολή λύτρων στους δράστες των
εγκλημάτων της αρπαγής (άρ. 322 ΠΚ) και της αρπαγής ανηλίκων (άρ. 324 ΠΚ).
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το ελληνικό δημόσιο για τη νοσηλεία του αιτούντος, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει
εισπράξει το θύμα από τον δράστη, την κοινωνική ασφάλιση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή. Σύμφωνα με
τον πρόσφατο ν. 4531/2018, η αποζημίωση του θύματος καλύπτει τα ιατρικά έξοδα και νοσήλια, την
εξειδικευμένη ψυχική και ψυχολογική του υποστήριξη (στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται δημόσια
δομή ψυχικής – ψυχολογικής στήριξης στον τόπο κατοικίας ή διαμονής του), την απώλεια
εισοδήματος για εύλογο χρονικό διάστημα, όπως επίσης τις δαπάνες αλλαγής περιβάλλοντος και
κατοικίας, ιδίως τις δαπάνες μετακόμισης και αγοράς απαραίτητων καταναλωτικών αγαθών για την
μετεγκατάσταση σε ασφαλές περιβάλλον. Για τον προσδιορισμό του ποσού της αποζημίωσης
λαμβάνεται υπόψη από τα μέλη της ως άνω Αρχής το τυχόν συντρέχον πταίσμα του θύματος.
Εντούτοις, η δυνατότητα αποζημίωσης των θυμάτων εγκλημάτων βίας από το ελληνικό κράτος δεν
φαίνεται να έχει αξιοποιηθεί στην πράξη. Τα διαθέσιμα στοιχεία δηλώνουν ότι είναι ελάχιστες οι
αιτήσεις που έχουν έως σήμερα υποβληθεί προς την αρμόδια Αρχή, ενώ ακόμη λιγότερες αυτές οι
έχουν τελεσφορήσει (Papantoleon, 2014).

Β.5) Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ
Με βάση την Οδηγία 2012/29/ΕΕ, τα κράτη μέλη καλούνται να μεριμνούν ώστε λαμβάνεται υπόψη
έμπρακτα το βέλτιστο συμφέρον του ανήλικου θύματος, το οποίο οφείλει να αξιολογείται σε
εξατομικευμένη βάση. Σε αυτό το πλαίσιο, το ανήλικο θύμα οφείλει να αντιμετωπίζεται με
ευαισθησία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ηλικία, τον βαθμό ωριμότητας, τις απόψεις, τις
ανάγκες και τις ανησυχίες του. Εντούτοις, η ελληνική έννομη τάξη διέθετε ήδη ειδικές διατάξεις για
την προστασία του ανήλικου θύματος κατά την εμπλοκή του με την ποινική δικαιοσύνη, ως συνέπεια
της ενσωμάτωσης προγενέστερων ενωσιακών Συμβάσεων.
Σε ένα πρώτο επίπεδο, στο άρ. 19 του ν. 3500/2006 ορίζεται ειδικότερα ότι οι ανήλικοι, κατά την
εκδίκαση των υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας, δεν κλητεύονται ως μάρτυρες στο ακροατήριο.
Αντ’ αυτού, αναγιγνώσκεται (εφόσον υπάρχει) η κατάθεση που έχουν παράσχει κατά την προδικασία.
Κατ’ αυτό τον τρόπο ο νομοθέτης προτάσσει την προστασία των ανηλίκων. Σύμφωνα με την
αιτιολογική έκθεση του σχεδίου του ως άνω νόμου, η ρύθμιση έχει ως στόχο την προστασία του
εύθραυστου ψυχικού κόσμου των ανήλικων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και επιβάλλεται για να
αποφεύγεται η πρόσθετη ταλαιπωρία τους από την ψυχοφθόρο ποινική διαδικασία και συνεπώς ο
κίνδυνος δευτερογενούς θυματοποίησής τους (Δημόπουλος, 2012, σ. 178· Στεφανίδου, 2010, σ. 57,
74). Εντούτοις, εξαιρούνται εκείνες οι περιπτώσεις, όπου η αυτοπρόσωπη εμφάνισή τους θεωρείται
από το δικαστήριο απαραίτητη για την κατάφαση ή όχι της ευθύνης του φερόμενου ως δράστη και
την ασφαλή διερεύνηση της υπόθεσης.
Σε ένα γενικότερο επίπεδο, ο ν. 3625/200711 εισήγαγε το άρ. 226 Α ΚΠΔ, όπου προβλέπεται ένας
ρηξικέλευθος για τα ελληνικά δεδομένα τρόπος εξέτασης των ανήλικων θυμάτων προσωπικών και

11

Με τον συγκεκριμένο νόμο κυρώθηκε από τον εθνικό νομοθέτη το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία.
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γενετήσιων αδικημάτων. Ειδικότερα, κατά τη μαρτυρική εξέταση του ανηλίκου διορίζεται και
παρίσταται, ως πραγματογνώμων, παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος και σε περίπτωση έλλειψης
τους, ψυχολόγος ή ψυχίατρος. Ο εν λόγω επιστήμονας προετοιμάζει τον ανήλικο για την εξέταση,
συνεργαζόμενος για το σκοπό αυτό με τους προανακριτικούς υπαλλήλους και με τους δικαστικούς
λειτουργούς. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί κατάλληλες διαγνωστικές μεθόδους, αποφαίνεται για
την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση του ανηλίκου και διατυπώνει τις διαπιστώσεις
του σε γραπτή έκθεση, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δικογραφίας. Κατά την εξέταση
παρίσταται ο παιδοψυχίατρος ή ο παιδοψυχολόγος και ο ανήλικος μπορεί να συνοδεύεται από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του, εκτός εάν ο ανακριτής απαγορεύσει την παρουσία του προσώπου αυτού με
αιτιολογημένη απόφαση του για σπουδαίο λόγο, ιδίως σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή
ανάμειξης του προσώπου αυτού στην ερευνώμενη πράξη. Η κατάθεση του ανηλίκου συντάσσεται
εγγράφως και καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό μέσο, όταν αυτό είναι δυνατόν.
Όπως προβλέπεται και για την περίπτωση των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, η ηλεκτρονική προβολή
της κατάθεσης του ανηλίκου αντικαθιστά τη φυσική παρουσία του στα επόμενα στάδια της
διαδικασίας (Κιούπης, 2016, σ. 146 επ.· Πανάγος, 2015, σ. 101 επ.· Παπαδημητράκης, 2009, σ. 1007
επ.).
Εντούτοις, τα διαθέσιμα εμπειρικά δεδομένα δηλώνουν ότι ως άνω τρόπο εξέτασης έχει τύχει μόνο
πιλοτικής εφαρμογής σε εξειδικευμένο τμήμα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής για την
προστασία των ανηλίκων (Πούλου, 2010, σ. 11 επ.). Επιπρόσθετα, είναι διάχυτος ο προβληματισμός
στον νομικό κόσμο κατά πόσο η προβλεπόμενη εξέταση του ανήλικου μάρτυρα με βάση το άρ. 226 Α
ΚΠΔ δεν αντιστρατεύεται τα δικονομικά δικαιώματα του κατηγορουμένου και συμπλέει με τις αρχές
της δίκαιης δίκης (Χαραλαμπάκης, 2007, σ. 829 επ.· Τριανταφύλλου, 2014, σ. 245 επ.). Στην
πραγματικότητα, οι ανήλικοι που εμπλέκονται στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης καλούνται να
εξιστορήσουν πολλάκις την τραυματική τους εμπειρία σε μη γνώριμα προς αυτούς πρόσωπα, τους
επαγγελματίες του ποινικού συστήματος (Θεμελή, 2010). Κατά την ακροαματική διαδικασία, οι
συνήγοροι υπεράσπισης υποβάλλουν τους ανηλίκους «σε εξαντλητικές ερωτήσεις, που μπορεί επίσης
να είναι σχοινοτενείς ή υποθετικές ή παραπειστικές, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο είτε να
αποσπάσουν από αυτόν την απάντηση που επιθυμούν, είτε να αποδυναμώσουν την αξιοπιστία της
κατάθεσής τους» (Κωνσταντινίδης, 1992, σ. 146).

Γ) Πρακτικές της αποκαταστατικής δικαιοσύνης
Γ.1) Η ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΔΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με την Οδηγία 29/2012/ΕΕ, η αποκατασταστική δικαιοσύνη περιλαμβάνει διαδικασίες μέσω
των οποίων το θύμα και ο δράστης μπορούν, εφόσον δώσουν την ελεύθερη συναίνεσή τους, να
συμμετάσχουν ενεργά στην επίλυση των ζητημάτων που απορρέουν από την αξιόποινη πράξη με τη
βοήθεια αμερόληπτου τρίτου (διαμεσολαβητή). Τέτοιες πρακτικές προβλέπονται ήδη στο ελληνικό
δίκαιο στο πεδίο της ποινικής μεταχείρισης των ανηλίκων και της ενδοοικογενειακής βίας
(Αρτινοπούλου, 2010· Alexiadis, 1992, σ. 302 επ.). Η συνδιαλλαγή του ανήλικου δράστη με το θύμα με
στόχο την έκφραση συγγνώμης και την εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της πράξης εν γένει
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εισήχθη με το ν. 3189/2003 στα προβλεπόμενα αναμορφωτικά μέτρα (άρ. 122 ΠΚ). Κατ’ αυτό τον
τρόπο, τέθηκαν για πρώτη φορά στο προσκήνιο οι ανάγκες του παθόντος στο ποινικό δίκαιο των
ανηλίκων (Pitsela, 2011, σ. 508) και προσδόθηκε μια «αποκαταστατική» διάσταση στον επίσημο
κοινωνικό έλεγχο της παραβατικότητας ή εγκληματικότητας των ανηλίκων (Artinopoulou et al., 2012,
σ. 5 επ.).
Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του ν. 3189/2003, οι επιμελητές ανηλίκων ανέλαβαν το
ρόλο του διαμεσολαβητή. Σε ένα γενικότερο επίπεδο, οι επιμελητές ανηλίκων προβαίνουν στη
διενέργεια κοινωνικής έρευνας σχετικά με ανηλίκους που απασχολούν τους φορείς του τυπικού
κοινωνικού ελέγχου και συντάσσουν έκθεση, όπου διατυπώνουν προτάσεις προς το δικαστήριο
σχετικά με την καταλληλότερη μεταχείριση του κατηγορούμενου. Εν συνεχεία, παρακολουθούν την
εφαρμογή των επιβαλλόμενων αναμορφωτικών μέτρων (Κουράκης, 2012· Πιτσελά, 2013· Πιτσελά,
2006, σ. 171 επ.). Εντούτοις, τα διαθέσιμα εμπειρικά δεδομένα φανερώνουν επίσης πως το
εξεταζόμενο αναμορφωτικό μέτρο, αυτό της συνδιαλλαγής ανήλικου δράστη και θύματος, δεν έχει
τύχει ικανοποιητικής εφαρμογής. Οι επιμελητές ανηλίκων δεν έτυχαν άμεσα εξειδικευμένης
εκπαίδευσης στις αρχές και τη μεθοδολογία της διαμεσολάβησης, ενώ δεν έλαβε χώρα η εκπόνηση
ενός διαδικαστικού πλαισίου, όπου θα ορίζονται τα επιμέρους στάδια της συνδιαλλαγής, όπως
επίσης τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη θυματολογική
προσέγγιση του θέματος, αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι οι επιμελητές ανηλίκων, εξαιτίας της φύσης της
εργασίας τους, έρχονται κυρίως σε επαφή με τον δράστη και τα συγγενικά του πρόσωπα, ενώ
(οφείλουν να) μεριμνούν για τα συμφέροντά του. Η επαφή και η επικοινωνία που αναπτύσσουν οι
επιμελητές με τους παθόντες είναι ελάχιστη. Στο πλαίσιο αυτό, τα γενικότερα καθήκοντά τους
προσκρούουν στην αρχή της αμεροληψίας και της ουδετερότητας που οφείλει να χαρακτηρίζει τον
κάθε διαμεσολαβητή (Πανάγος, 2017, σ. 723 επ.· Panagos, 2017, σ. 1685 επ.).

Γ.2) Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ
Προκειμένου να συμμορφωθεί με την Απόφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες (15/3/2001), ο Έλληνας νομοθέτης έχει
προβεί στην εισαγωγή της ποινικής διαμεσολάβησης σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας (άρ. 11,
12, 13 του ν. 3500/2006). Ο ρόλος του διαμεσολαβητή έχει αναληφθεί από τον εισαγγελέα και
τυγχάνει εφαρμογής αποκλειστικά στις πλημμεληματικές μορφές βίας (Artinopoulou, 2010a, σ. 177
επ.). Προϋπόθεση για την έναρξη της διαμεσολάβησης είναι η υποβολή ανεπιφύλακτης δήλωσης εκ
μέρους του προσώπου στο οποίο αποδίδεται η τέλεση του εγκλήματος ότι είναι πρόθυμο σωρευτικά:
α) να υποσχεθεί ότι δεν θα τελέσει στο μέλλον οποιαδήποτε πράξη ενδοοικογενειακής βίας (λόγος
τιμής) και ότι, σε περίπτωση συνοίκησης, δέχεται να μείνει εκτός οικογενειακής κατοικίας για εύλογο
χρονικό διάστημα, εάν το προτείνει το θύμα, β) να παρακολουθήσει ειδικό συμβουλευτικό –
θεραπευτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας σε δημόσιο φορέα, σε
όποιον τόπο και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται τούτο αναγκαίο από τους αρμόδιους θεραπευτές,
γ) να άρει ή να αποκαταστήσει, εφόσον είναι δυνατόν, αμέσως τις συνέπειες που προκλήθηκαν από
την πράξη και να καταβάλει εύλογη χρηματική ικανοποίηση στον παθόντα.
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Εφόσον η απάντηση του παθόντος είναι θετική, ο εισαγγελέας με διάταξη του θέτει τη δικογραφία σε
ειδικό αρχείο. Κατά της διατάξεως αυτής δεν χωρεί προσφυγή. Η διάταξη που εκδίδεται κατόπιν
ποινικής διαμεσολάβησης καταχωρίζεται σε ειδική μερίδα στο δελτίο ποινικού μητρώου και τηρείται
για χρονικό διάστημα ίσο προς τον εκ του νόμου προβλεπόμενο χρόνο παραγραφής του εγκλήματος
στο οποίο αφορά. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος συμμορφωθεί προς τους όρους της
ποινικής διαμεσολάβησης για διάστημα τριών ετών, τότε η σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται και
εξαλείφεται η ποινική αξίωση της πολιτείας για το έγκλημα που αφορά. Η διαπιστούμενη από τον
εισαγγελέα υπαίτια μη ολοκλήρωση της ποινικής διαμεσολάβησης διακόπτει τη διαδικασία και
προκαλεί την αναδρομική άρση των επελθόντων αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αυτή ο
εισαγγελέας ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο, η δε ποινική διαδικασία συνεχίζεται κατά τις
γενικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, χωρίς να επιτρέπεται πλέον η υποβολή νέου
αιτήματος για ποινική διαμεσολάβηση12. Ενόσω διαρκεί η διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης,
τελεί σε εκκρεμοδικία η πράξη στην οποία αυτή αφορά. Η παραγραφή της πράξης αναστέλλεται μέχρι
την ολοκλήρωση της διαδικασίας ποινικής διαμεσολάβησης. Η άρνηση ενός εκ των μερών να δεχθεί
τη διαμεσολάβηση ή η αποτυχία ολοκλήρωσής της δεν συνεπάγονται σε βάρος αυτών καμία αρνητική
ουσιαστική ή δικονομική συνέπεια στην ποινική δίκη που επακολουθεί13 (Στεφανίδου, 2010, σ. 75
επ.).
Στην πράξη, ο μοναδικός φορέας που υλοποιεί το ως άνω θεραπευτικό πρόγραμμα είναι το EKKA,
τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη14. Όπως μας ενημέρωσαν οι αρμόδιοι επαγγελματίες στο
πλαίσιο των συνεντεύξεων που υλοποιήθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας έκθεσης, το πρόγραμμα
περιλαμβάνει συγκεκριμένες συνεδρίες του δράστη με επιστήμονες ψυχικής υγείας. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, και εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται ωφέλιμο για την εξέλιξη της διαδικασίας, στις συνεδρίες
δεν αποκλείεται να συμμετάσχει και το θύμα. Μόλις ολοκληρωθεί η διεξαγωγή των απαιτούμενων
συνεδριών, αποστέλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία το σχετικό πιστοποιητικό. Το γεγονός ότι η
συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβάλλεται με εισαγγελική διάταξη και προκειμένου να μην ασκηθεί η
ποινική δίωξη σε βάρος του, έχει διαπιστωθεί από επαγγελματίες του διερευνώμενου πεδίου ότι
νοθεύει το κίνητρο συμμετοχής του δράστη στις θεραπευτικές συνεδρίες. Το γεγονός αυτό
δυσχεραίνει το έργο των αρμόδιων θεραπευτών, δεδομένου ότι ο δράστης δεν ωθείται στη
θεραπευτική διαδικασία οικεία βουλήσει. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το ΕΚΚΑ – από φορέας παροχής
κοινωνικών υπηρεσιών – καθίσταται στην ουσία μια προέκταση του ποινικού συστήματος. Το έργο
των θεραπευτών δυσχεραίνεται επίσης στις περιπτώσεις που ο δράστης αντιμετωπίζει πολυεπίπεδα
προβλήματα (π.χ. εξάρτηση από το αλκοόλ), τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από το
συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τέλος, στην πράξη παρατηρείται μια σημαντική χρονική απόσταση
12

Η πρόβλεψη αυτή εισήχθη ρητά στην ελληνική έννομη τάξη μέσω της κύρωσης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.
Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση αυτή αποβλέπει στο να εξασφαλίσει την ουσιαστική συμμόρφωση
του εν λόγω προσώπου στις επιταγές της ποινικής διαµεσολάβησης, αντί μιας προσχηματικής ή ωφελιμιστικής συμμετοχής
του στη διαδικασία.
13

Βλ. τη σχετική Εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγιου προς του Εισαγγελείς Πρωτοδικών της χώρας, όπως διατίθεται
στη Β.Δ. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ (Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ).
14

Για τις θεσμικές αρμοδιότητες του ΕΚΚΑ βλ. παρακάτω.
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ανάμεσα στην τέλεση του συμβάντος μέχρι την παραπομπή του δράστη στο ΕΚΚΑ από τον αρμόδιο
εισαγγελέα, γεγονός που αποδίδεται εκ νέου στους ρυθμούς λειτουργίας του ποινικού συστήματος.
Σε αυτό το πλαίσιο, δεν παρέχεται στην πράξη η δυνατότητα μιας άμεσης θεραπευτικής παρέμβασης.

Δ) Η ενσωμάτωση της Οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο: Οι προβλέψεις του ν. 4478/2017
Δ.1) Η ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η Επιτροπή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη συστάθηκε με την υπ’ αρ.
1366/8.2.2013 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι
εργασίες αυτής παρατάθηκαν με την υπ’ αρ. 38887/28.05.2015 του αρμόδιου Υπουργού. Στη
νομοπαρασκευαστική διαδικασία συμμετείχαν δικαστικοί λειτουργοί, εκπρόσωποι των αστυνομικών
αρχών, εκπρόσωποι των Υπουργείων που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της
κοινωνικής πολιτικής, όπως επίσης εξειδικευμένοι επαγγελματίες ως εκπρόσωποι φορέων που
παρέχουν υπηρεσίες σε θύματα (όπως λ.χ. το ΕΚΚΑ).
Ένας βασικός προβληματισμός που ανέκυψε κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία αφορούσε το
εάν ο νόμος θα περιλάμβανε τη σύσταση αυτοτελώς υπηρεσιών για τα θύματα αξιόποινων πράξεων
εν ευρεία εννοία στο ελληνικό ποινικό σύστημα. Κατά μία άποψη, κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε τη
μεταγενέστερη έκδοση ενός εξειδικευμένου προεδρικού διατάγματος. Στον αντίποδα βρέθηκαν όσοι
υποστήριξαν ότι κάτι τέτοιο οφείλει να λάβει χώρα στο κείμενο του νόμου, ώστε να εξασφαλιστεί η
δημιουργία τέτοιων φορέων χωρίς περαιτέρω χρονική καθυστέρηση. Ο βασικότερος, ωστόσο,
προβληματισμός συνίστατο στο ποιός από τους υφιστάμενους δημόσιους φορείς θα μπορούσε να
αναλάβει αυτό το έργο (παροχή υπηρεσιών για τους παθόντες που ανήκουν σε ολόκληρο το φάσμα
της θυματοποίησης). Το σχέδιο του νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 9 Φεβρουαρίου 2017
και εν τέλει η Οδηγία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη κατά τη θερινή περίοδο του ίδιου
έτους.
Εν ολίγοις, ο ν. 4478/2017 περιλαμβάνει γενικές διατάξεις, που αφορούν την εννοιολόγηση του
θύματος και βασικές κατευθυντήριες γραμμές ως προς την αντιμετώπισή του από την πολιτεία, όπως
επίσης ειδικότερες διατάξεις. Οι τελευταίες αναφέρονται στο δικαίωμα των θυμάτων να λαμβάνουν
πληροφορίες / ενημέρωση σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη συμμετοχή τους στην ποινική
διαδικασία, στις διαδικασίες αναγνώρισης και προστασίας θυμάτων που εμφανίζουν ειδικές ανάγκες,
όπως επίσης στις υπηρεσίες, αρχές και τους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με τους παθόντες
στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους. Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του
σχετικού νομοσχεδίου, η ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο υποδηλώνει πως «ο ιστορικά
καταγεγραμμένος εμφατικός προσανατολισμός του ποινικού συστήματος στο πρόσωπο του δράστη
αρχίζει να υποχωρεί, καθώς, δίπλα στην καθόλα σεβαστή αξίωση προστασίας του υπόπτου ή
κατηγορουμένου μέσω του σεβασμού των δικαιωμάτων του, αναγνωρίζεται πλέον και σταδιακά
ικανοποιείται το εξίσου νομιμοποιημένο αίτημα για αποκατάσταση της βλάβης του θύματος, τόσο
μέσω της πρόβλεψης μηχανισμών υποστήριξης και προστασίας του όσο και μέσω της διασφάλισης
της ενεργής συμμετοχής του στην ποινική διαδικασία [...] το σύγχρονο διακύβευμα της ποινικής
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δικαιοσύνης [...] αναδιατυπώνεται ως αξίωση αναγνώρισης των συμφερόντων των εμπλεγμένων
μερών, μέσω της ορθολογικής και αναλογικής εξισορρόπησης των δικαιωμάτων των δραστών και των
θυμάτων»15.

Δ.2) ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ
Στο άρ. 54 τίθενται οι σκοποί του νόμου. Οι τελευταίοι συνίστανται 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. Επισημαίνεται
μάλιστα με ενάργεια ότι τα θύματα αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται με σεβασμό και ευαισθησία
δίχως να λαμβάνεται υπόψη η φυλή, το χρώμα, η εθνικότητα, η εθνότητα, η γλώσσα, η θρησκεία, η
κοινωνική τους προέλευση, οι πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους, η περουσιακή τους κατάσταση, η
ηλικία, το φύλο, ο σεξουαλικός τους προσανατολισμός και τυχόν αναπηρία τους. Τα δικαιώματα που
θεσπίζονται στον νόμο δεν τελούν επίσης σε συνάρτηση με το καθεστώς διαμονής των θυμάτων στην
ελληνική επικράτεια. Στην ιδιαίτερη περίπτωση των ανηλίκων, πρωταρχικό κριτήριο καθίσταται το
βέλτιστο συμφέρον του ανήλικου θύματος, το οποίο και αξιολογείται σε εξατομικευμένη βάση.
Ο εθνικός νομοθέτης διατήρησε επίσης τον ευρύ ορισμό του θύματος (άρ. 55). Κατ’ αυτό τον τρόπο
παραπέμπει σε όλο το φάσμα της θυματοποίησης. Ως θύμα νοείται, ειδικότερα, το φυσικό πρόσωπο,
το οποίο υπέστη ζημία, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης του σώματος ή της υγείας ή της τιμής ή
της ηθικής βλάβης ή της οικονομικής ζημίας ή της στέρησης της ελευθερίας του, η οποία προκλήθηκε
αμέσως από την αξιόποινη πράξη. 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.

Δ.3) ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
Στο δεύτερο κεφάλαιο του ν. 4478/2017 καθιερώνονται επιμέρους δικαιώματα του θύματος, που
περιλαμβάνουν την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα επιμέρους στάδια της ποινικής διαδικασίας
και την εξέλιξη αυτής. Σε αυτό το πλαίσιο θεσμοθετείται το δικαίωμα των θυμάτων 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 (άρ. 56 παρ. 1). Ορίζεται επίσης
ρητά ότι κατά την πρώτη επαφή με την αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή, το θύμα δύναται να
συνοδεύεται από πρόσωπο της επιλογής του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το τρίτο πρόσωπο στοχεύει
στο να βοηθήσει το θύμα να κατανοήσει την διαδικασία ή να γίνει κατανοητό από τις αρχές.
Εντούτοις, κάτι τέτοιο μπορεί να μη γίνει δεκτό, εάν κριθεί ότι αντιβαίνει στα συμφέρονται του
παθόντος ή ότι βλάπτει την πορεία της διαδικασίας ή το τρίτο πρόσωπο φέρεται ότι διαθέτει κάποια
εμπλοκή στη διερευνώμενη αξιόποινη πράξη (άρ. 56 παρ. 3). Στο άρ. 58 θεσμοθετείται το δικαίωμα
15

Η αιτιολογική έκθεση του σχετικού νομοσχεδίου διατίθεται στον σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/wpcontent/uploads/downloads/2017/02/aitiologiki_29.pdf (σ. 3).
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του θύματος να λαμβάνει – κατόπιν αιτήσεώς του – το αντίγραφο της υποβαλλόμενης έγκλησης προς
την αρμόδια αρχή, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τους αλλοδαπούς. Ο αρμόδιος υπάλληλος
που παραλαμβάνει την έγκληση οφείλει να πληροφορεί τα θύματα για το συγκεκριμένο δικαίωμά
τους. Όσοι δεν κατανοούν ή δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα δύνανται να υποβάλλουν την έγκλησή
τους σε γλώσσα που κατανοούν ή να λαμβάνουν την αναγκαία γλωσσική βοήθεια.
Στο άρ. 57 παρ. 1 καθιερώνεται το δικαίωμα του θύματος να λαμβάνει πληροφορίες – χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση – σχετικά με τα ζητήματα που καθιερώνονται στο άρ. 4 της Οδηγίας. Οι
πληροφορίες αφορούν το είδος της υποστήριξης που το θύμα μπορεί να λάβει και τους φορείς
παροχής τέτοιων υπηρεσιών, τους όρους και τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της υποβολής
έγκλησης και του δικαιώματος δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής στο πλαίσιο της ποινικής
διαδικασίας, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την παροχή μέτρων προστασίας και νομικής
βοήθειας, όπως επίσης για τη διεκδίκηση αποζημίωσης και τις υφιστάμενες πρακτικές της
αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Επιπρόσθετα, τα θύματα οφείλουν να λαμβάνουν πληροφόρηση
αναφορικά τον τρόπο που θα κατορθώσουν να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους σε διερμηνεία και
μετάφραση κατά την εμπλοκή τους στο ποινικό σύστημα, για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων
τους σε περίπτωση που διαμένουν εκτός Ελλάδας (σε διαφορετικό κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης). Τέλος, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να ενημερώνουν το θύμα σχετικά με τη διαδικασία και
τους όρους για την επιστροφή τυχόν εξόδων λόγω της συμμετοχής τους στην ποινική διαδικασία,
όπως επίσης τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την υποβολή καταγγελιών, στις περιπτώσεις που τα
δικαιώματά τους δεν γίνονται σεβαστά από τους φορείς του ευρύτερου ποινικού συστήματος.
Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να εξειδικεύσουν τα παραπάνω στις ειδικές ανάγκες και την
προσωπική κατάσταση του θύματος, όπως επίσης στο είδος ή τη φύση της αξιόποινης πράξης.
Επίσης, δύνανται να παράσχουν πρόσθετες λεπτομέρειες στο θύμα σε μεταγενέστερα στάδια της
διαδικασίας (άρ. 57 παρ. 2). Στην εν λόγω διάταξη δεν συγκεκριμενοποιείται ποιός φορέας είναι
αρμόδιος για την παροχή αυτών των πληροφοριών προς το θύμα της αξιόποινης πράξης, παρά μόνο
ότι οι τελευταίες οφείλουν να παρέχονται με κάθε δυνατό κάθε φορά μέσο. Σημειωτέον επίσης ότι με
βάση το άρ. 73, το Τμήμα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οφείλει να μεριμνά για την κατάρτιση ενημερωτικού
υλικού σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων.
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
(το δικαίωμα αυτό δεν απονέμεται σε όλα τα θυμάτων, παρά μόνο σε όσους ενεργοποίησαν το
μηχανισμό της ποινικής δικαιοσύνης μέσω της υποβολής σχετικής καταγγελίας). Οι πληροφορίες
αυτές δύνανται να αποστέλλονται σε προσωπική ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση, την οποία έχει
υποδείξει το θύμα ή να παραδίδονται στο θύμα αυτοπροσώπως ή στον διορισθέντα πληρεξούσιο
δικηγόρο του, αν έχει δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγής. Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες
αναφέρονται σε οποιαδήποτε διάταξη ή βούλευμα έχει εκδοθεί, ώστε να μη συνεχισθεί ή να
περατωθεί η έρευνα ή να μην ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του δράστη, καθώς και τον χρόνο και
τόπο διεξαγωγής της δίκης και τη φύση των κατηγοριών κατά του δράστη. Με τη συγκεκριμένη
διάταξη θεσμοθετείται επίσης το δικαίωμα του θύματος να λαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με την
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άρση ή αντικατάσταση του μέτρου της προσωρινής κράτησης του φερόμενου ως δράστη από το
εκάστοτε αρμόδιο δικαστικό όργανο, όπως επίσης την αποφυλάκιση ή την απόδραση ή τη χορήγηση
άδειας στον δράστη από τα αρμόδια όργανω του καταστήματος κράτησης όπου είχε εγκλεισθεί. Οι
πληροφορίες αυτές παρέχονται από τα δικαστικά όργανα και τα καταστήματα κράτησης κατόπιν
έγκρισης της εισαγγελικής αρχής. Για το σκοπό αυτό, η τελευταία οφείλει να σταθμίσει εάν υφίσταται
ενδεχόμενος ή διαπιστωμένος κίνδυνος βλάβης του θύματος με το εάν η χορήγηση των ως άνω
πληροφοριών δύναται να προκαλέσει βλάβη στον δράστη. Κατ’ αυτό τον τρόπο, όπως επισημαίνεται
στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, προωθείται νομικά η προστασία των συμφερόντων αμφότερων.
Εντούτοις, στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δεν συνηγορούν στο ότι το θύμα έχει
δικαίωμα να ακουστεί πριν τη λήψη της απόφαση για την απόλυση ενός κρατούμενου με όρους, πολύ
δε περισσότερο να προσφύγει κατά αυτής της απόφασης.
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. Στην αιτιολογική έκθεση επισημαίνεται ότι η βασική παραδοχή πάνω στην οποία βασίζεται
η εκτενής αυτή ρύθμιση συνίσταται στο ότι δεν είναι εφικτή η αποτελεσματική απονομή της ποινικής
δικαιοσύνης στις περιπτώσεις που τα θύματα δεν μπορούν να εξηγήσουν με τον προσήκοντα τρόπο
τις περιστάσεις τέλεσης του αδικήματος και να καταθέσουν τη μαρτυρία τους κατά τρόπο κατανοητό
για τις αρμόδιες αρχές. Για την περαιτέρω θωράκιση του εξεταζόμενου δικαιώματος, στο άρ. 60 παρ.
6 καθιερώνεται το δικαίωμα του θύματος να υποβάλλει αντιρρήσεις κατά της απόφασης με την οποία
κρίνεται ότι δεν απαιτείται μετάφραση εγγράφων ή χωρίων εγγράφων ή όταν η ποιότητά της δεν
είναι επαρκής.

Δ.4) Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Δ.4.1) Οι επιταγές για την εφαρμογή των αποκαταστατικών πρακτικών
Στο τρίτο κεφάλαιο τίθενται μια σειρά από προϋποθέσεις για την εφαρμογή των πρακτικών της
αποκαταστατικής δικαιοσύνης που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. Όπως
έχει ήδη αναφερθεί, σε αυτή την κατηγορία μπορούν να υπαχθούν η συνδιαλλαγή ανήλικου δράστη
και θύματος και η διαμεσολάβηση του εισαγγελέα στις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας
(Artinopoulou, 2013). Ωστόσο, στο κείμενο του νόμου δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια ποιες από τις
ήδη υφιστάμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας αναφέρονται σε αποκαταστατικές πρακτικές, ενώ
τόσο η συνδιαλλαγή στο πεδίο της παραβατικότητας των ανηλίκων όσο και η διαμεσολάβηση στον
τομέα της ενδοοικογενειακής βίας δεν μνημονεύονται ως τέτοιες. Επί του παρόντος, η αφηρημένη
διατύπωση του νόμου δίνει την εντύπωση ότι αναφέρεται σε γενικές αρχές σχετικά με τις εφαρμογές
της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, που θα τεθούν σε ισχύ στο μέλλον (Πανάγος, 2017, σ. 723 επ.).
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Πιο συγκεκριμένα, στο άρ. 63 δηλώνεται ότι η θέσπιση των εν λόγω προϋποθέσεων στοχεύουν στην
προφύλαξη του θύματος από δευτερογενή και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και από
εκφοβισμό, προκειμένου να λάβουν μέρος στις αποκαταστατικές διαδικασίες. Ειδικότερα, ορίζονται
τα ακόλουθα:


Oι διαδικασίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης εφαρμόζονται μόνο αν είναι προς το συμφέρον
του θύματος και τα μέτρα αποσκοπούν να αποκαταστήσουν τη ζημία που υπέστη το θύμα και
να αποφευχθεί η πρόκληση περαιτέρω ζημίας. Ο δράστης πρέπει να έχει αναγνωρίσει τα
βασικά περιστατικά της υπόθεσης,



Τα μέτρα αποκαταστατικής δικαιοσύνης προσφέρονται από προσωπικό εκπαιδευμένο να
αναγνωρίζει τις μεταβλητές επιπτώσεις της προσφοράς στο θύμα και να αξιολογεί τις
ιδιαίτερες ανάγκες του,



Στο θύμα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το πού μπορεί να έχει πρόσβαση σε
ανεξάρτητη στήριξη και συμβουλές. Το θύμα αποφασίζει για το αν δέχεται ή απορρίπτει την
προσφορά μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών εβδομάδων από την πρόταση της
προσφοράς, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη και εν επιγνώσει συναίνεσή του, η οποία
μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε. Το θύμα λαμβάνει πλήρεις και αντικειμενικές
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και την πιθανή έκβαση της εν λόγω διαδικασίας,
καθώς και σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου της εφαρμογής ενδεχόμενης συμφωνίας και τα
αποτελέσματα αυτής. Στο θύμα προσφέρεται υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη
συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία εφαρμογής μέτρων αποκαταστατικής δικαιοσύνης.
Κατά τη διαδικασία αποκαταστατικής δικαιοσύνης, μπορούν να παρέχονται στο θύμα ή στον
δράστη, περισσότερες από μία ακροάσεις, κατόπιν αίτησης των τελευταίων, έτσι ώστε να
είναι πλήρως κατανοητή η διαδικασία και τα αποτελέσματα αυτής. Κατά τη διαδικασία
αποκαταστατικής δικαιοσύνης αμφότερα τα διάδικα μέρη μπορούν να παρίστανται με
συνήγορο ή και αυτοπροσώπως,



Στο θύμα που προτιμά να μην συναντήσει τον δράστη, δίνεται η επιλογή της έμμεσης
διαμεσολάβησης,



Οι συνομιλίες στις διαδικασίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης που δεν διεξάγονται δημοσίως,
είναι εμπιστευτικές και δεν δημοσιοποιούνται στη συνέχεια, εκτός αν συμφωνούν τα
εμπλεκόμενα μέρη ή αν αυτό επιβάλλεται από λόγους υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος
κατά την κρίση της αρμόδιας δικαστικής ή εισαγγελικής αρχής,



Το θύμα που έλαβε μέρος στη διαδικασία μέτρων αποκαταστατικής δικαιοσύνης
ενημερώνεται για τη δυνατότητα του δράστη να εκπληρώσει τους όρους της συμφωνίας.

Δ.4.2) Δικαιώματα θυμάτων που κατοικούν σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στο ν. 4478/2017 απαντούν ειδικές διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα όσων υπέστησαν αξιόποινη
πράξη στην ελληνική επικράτεια, αλλά κατοικούν σε έτερο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρ.
64). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι παθόντες θα πρέπει να καλούνται να καταθέσουν αμέσως κατόπιν
της καταγγελίας της αξιόποινης πράξης. Επίσης, θα πρέπει να αξιοποιούνται οι εφαρμογές της
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τεχνολογίας και επιτρέπεται η επικοινωνία των αρμόδιων αρχών με τα θύματα μέσω τηλεδιάσκεψης,
τηλεφώνου ή του διαδικτύου (κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρ. 233 ΚΠΔ). Στις περιπτώσεις που το
θύμα κατοικεί στην ημεδαπή και η πράξη τελέσθηκε σε άλλο κράτος – μέλος της Ένωσης, το
τελευταίο δύναται να υποβάλλει την έγκλησή του στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών του τόπου
κατοικίας του. Ο εν λόγω Εισαγγελέας, εφόσον τα ελληνικά δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία –
οφείλει να διαβιβάζει την έγκληση χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην αρμόδια δικαστική αρχή του
αντίστοιχου κράτους μέσω του Εισαγγελέα Εφετών.
Εντούτοις, στο ίδιο άρθρο (παρ. 2) επισημαίνεται δεν υφίσταται υποχρέωση να διαβιβαστεί η
έγκληση στο κράτος – μέλος του τόπου τέλεσης του αδικήματος, σε περίπτωση που εφαρμόζονται οι
ελληνικοί ποινικοί νόμοι και έχει κινηθεί η ποινική δίωξη. Σε αυτή την περίπτωση και προκειμένου να
ενισχυθεί η αμοιβαία δικαστική συνδρομή, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών του δικαστηρίου στο
οποίο εκκρεμεί η δικογραφία ενημερώνει δια του Εισαγγελέως Εφετών την αρμόδια δικαστική αρχή
του κράτους στο οοπίο έλαβε χώρα η αξιόποινη πράξη.

Δ.5) Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ
Με το άρ. 61 του νόμου ενσωματώθηκε 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. Όπως ορίζεται στο άρ. 55 παρ. 1 του νόμου, οι τελευταίες παρέχονται
από δημόσιους υπηρεσίες, αλλά και από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, πριν, κατά και, για εύλογο
χρονικό διάστημα, μετά το πέρας της ποινικής διαδικασίας (άρ. 61 παρ. 1 εδ. α). 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
(άρ. 61 παρ. 2). Επομένως, οι φορείς του ποινικού συστήματος (αστυνομία και εισαγγελία), όπου
λαμβάνει χώρα η πρώτη επαφή των θυμάτων με την ποινική διαδικασία, αναλαμβάνουν την
υποχρεώση ενημέρωσης των θυμάτων (μαρτύρων) σχετικά με τους φορείς που παρέχουν τέτοιες
υπηρεσίες. Σημειωτέον ότι η πρόσβαση στις τελευταίες δεν εξαρτάται από τη νομότυπη ή μη
υποβολή της καταγγελίας της αξιόποινης πράξης (άρ. 61 παρ. 3).
Το δικαίωμα στη λήψη τέτοιων υπηρεσιών μπορεί να επεκταθεί και στους οικείους του θύματος,
ανάλογα με τις ανάγκες τους και με τη βαρύτητα της βλάβης που υπέστησαν (άρ. 61 παρ. 1 εδ. β’).
Όπως ορίζεται στο άρ. 55 παρ. 1 περ. β, ως τέτοιοι νοούνται οι σύζυγοι, το πρόσωπο που συνοικεί με
το θύμα σε σταθεί και συνεχή σχέση ετερόφυλης ή ομόφυλης δέσμευσης, οι μνηστευόμνοι, οι
συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, οι θετοί γονείς και τα θετά τέκνα, οι αδελφοί
και οι σύζυγοι και οι μνηστήρες των αδελφών και τα εξαρτώμενα από το θύμα πρόσωπα, πέραν των
συντηρούμενων τέκνων. Κατ’ αυτό το τρόπο, η δυνατότητα λήψης υπηρεσιών υποστήριξης και
φροντίδας αφορά έναν ευρύ κύκλο προσώπων που σχετίζονται με τον παθόντα. Όπως, όμως,
προκύπτει από τη διατύπωση τη διατύπωση της συγκεκριμένης διάταξης, η τελευταία αναφέρεται
αποκλειστικά σε μια δυνατότητα (η διατύπωση είναι δυνητική). Δεν ισχύει το ίδιο για την περίπτωση
των τέκνων γυναικών, που έχουν υποστεί προσβολή της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας τους
ή έχουν αποτελέσει θύματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ενδοοικογενειακής
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βίας, εμπορίας, σωματεμπορίας και αδικημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά (εγκλήματα μίσους).
Όσα τέκνα υπάγονται σε αυτή την κατηγορία έχουν – με βάση τη ρητή διατύπωση του άρ. 61 παρ. 5 –
δικαίωμα σε μέτρα υποστήριξης και φροντίδας.
Ακολουθώντας το πρότυπο της Οδηγίας, ο Έλληνας νομοθέτης έχει διακρίνει τις υπηρεσίες
υποστήριξης σε δύο κατηγορίες, τις γενικές και τις ειδικές (άρ. 62). Οι πρώτες περιλαμβάνουν
τουλάχιστον την παροχή πληροφοριών, συμβουλών και υποστήριξης αναφορικά με την άσκηση των
δικαιώματων του θύματων. Μεταξύ άλλων, τα παραπάνω αφορούν τη δυνατότητα αυτών να
αξιώσουν αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν από την τέλεση του αδικήματος, καθώς και τον
τρόπο συμμετοχής τους στην ποινική διαδικασία (είτε ως μάρτυρες είτε ως πολιτικώς ενάγοντες).
Επιπρόσθετα, στις γενικές υπηρεσίες υπάγεται η συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη, όπως
επίσης η παροχή συμβουλών σχετικά με οικονομικά και πρακτικά θέματα που ανακύπτουν από την
εγκληματική πράξη. Ακόμη, οι γενικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν συμβουλές σχετικά με τον κίνδυνο
και την αποτροπή δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, εκφοβισμού και
αντεκδίκησης. Ωστόσο, οι αρμόδιοι φορείς του ποινικού συστήματος απαλλάσσονται από τις ως άνω
υποχρεώσεις, εάν τέτοιες συμβουλές παρέχονται με άλλον τρόπο από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές
υπηρεσίες (άρ. 62 παρ. 1). Οι υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας των θυμάτων οφείλουν να
εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις ειδικές ανάγκες του θύματος που υπέστη σημαντική βλάβη λόγω
της σοβαρότητας του εγκλήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, οφείλουν να παράσχουν πληροφορίες
αναφορικά με τις υφιστάμενες υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης ή να παραπέμπουν άμεσα τα θύματα
σε αυτές (άρ. 62 παρ. 2). Οι τελευταίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον προσωρινή στέγαση του
θύματος, το οποίο έχει ανάγκη από έναν ασφαλή τόπο παραμονής λόγω άμεσου κινδύνου, όπως
επίσης μια στοχευμένη και ολοκληρωμένη υποστήριξή του. Η τελευταία περιλαμβάνει την
μετατραυματική υποστήριξη και συμβουλευτική (άρ. 62 παρ. 3).
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 όρου. 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 αυτών16.
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
16

Η ως άνω Έκθεση διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
content/uploads/downloads/2017/02/ekthesi_sinepeion_29.pdf.

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/wp-
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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.

Δ.6) Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΑ
Ο ν. 4478/2017 περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις για την περίπτωση των ανήλικων παθόντων, οι οποίοι
υπάγονται στην κατηγορία των θυμάτων με ειδικές ανάγκες προστασίας (Κεφάλαιο Δ’). Στην
κατηγορία των ανηλίκων υπάγονται – όπως ορίζεται στο άρ. 55 παρ. 1 – όσα φυσικά πρόσωπα δεν
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για την περίπτωση που δεν μπορεί να συναχθεί με
βεβαιότητα ότι το (φερόμενος ως) θύμα είναι κάτω των δεκαοχτώ ετών, ο υπό εξέταση νόμος εισάγει
ρητά το τεκμήριο της ανηλικότητας (άρ. 69 παρ. 8).
Σε ένα πρώτο επίπεδο, το άρ. 66 καθιερώνει την υποχρέωση των διωκτικών, εισαγγελικών και
δικαστικών αρχών να διενεργούν την εξέταση των θυμάτων δίχως υπαίτια καθυστέρηση κατόπιν της
καταγγελίας της αξιόποινης πράξης με όσο το δυνατόν περιορισμένο και αναγκαίο αριθμό
καταθέσεων. Το ίδιο ισχύει για τις ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες οφείλουν να περιορίζονται στο
ελάχιστο και να υλοποιούνται αποκλειστικά εφόσον είναι αυστηρά αναγκαίο για τους σκοπούς της
ποινικής διαδικασίας και προς τη διερεύνηση της αλήθειας των καταγγελλομένων. Επιπρόσθετα, με
τον υπό εξέταση νόμο θεσπίστηκε η υποχρεωτική καταχώριση της μαρτυρίας του ανηλίκου σε
ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό μέσο (κάτι που μέχρι τότε προβλεπόταν μόνο ως δυνατότητα), γεγονός
που οδήγησε στην τροποίηση του άρ. 226 Α ΚΠΔ. Έτσι, στο τελευταίο ορίζεται πλέον ότι η
ηλεκτρονική προβολή της πρώτης κατάθεσής του αντικαθιστά τη φυσική του παρουσία στα επόμενα
στάδια της ποινικής διαδικασίας (άρ. 69). Κατά την εξέταση του ανηλίκου οφείλουν να μην τίθενται
ερωτήσεις που αφορούν την ιδιωτική του ζωή και δεν σχετίζονται με την διερευνώμενη πράξη (άρ. 69
παρ. 6 περ. γ).
Κατά τα λοιπά, στο ν. 4478/2017 προβλέπεται η σύσταση στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πατρών και Ηρακλείου αυτοτελών Γραφείων
Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων με τον τίτλο «Σπίτι του Παιδιού». Οι εν λόγω δομές δεν έχουν μέχρι
στιγμής ξεκινήσει να λειτουργούν. 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 προανακριτικές, ανακριτικές, εισαγγελικές
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και δικαστικές αρχές ανήλικων θυμάτων και προμήθεια και εγκατάσταση υλικοτεχνικού εξοπλισμού
για την καταγραφή της κατάθεσης του ανηλίκου με ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά μέσα.

Ε) Οι φορείς παροχής υπηρεσιών σε θύματα αξιόποινων πράξεων
E.1) Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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· CECL, 2017, σ. 11), αν και έχει επισημανθεί ότι θα οδηγούσε σε μια
γενικότερη βελτίωση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και στη χάραξη μιας ορθολογικής
αντεγκληματικής πολιτικής, ενώ επίσης θα λειτουργούσε ενθαρρυντικά για την ανάπτυξη της
εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι του ποινικού συστήματος (Ζarafonitou, 2014, σ. 130)17. 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 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 επίσης 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, αλλά και τον Σύνδεσμο Επιμελητών
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
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Όπως έχει επισημανθεί από 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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στη θυματολογική προσέγγιση, στην τήρηση των δικαιωμάτων του θύματος και στην αποκλειστική και
πολύπλευρη ενασχόληση με το θύμα”.
Ωστόσο, στο ελληνικό γίγνεσθαι υφίστανται οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες σε συγκεκριμένες
κατηγορίες θυμάτων, κυρίως σε γυναίκες που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία και έχουν υπάρξει
θύματα εμπορίας (Papantoleon, 2014, σ. 6)18. 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 ευρύτερο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής (Artinopoulou, 2012, σ. 234)19. Εκτός των προβλημάτων
υποχρηματοδότησης, που εύλογα ασκούν επιρροή στην ποιότητα και στο εύρος των παρεχόμενων
υποστηριχτικών υπηρεσιών, είναι γεγονός ότι οι εν λόγω φορείς δραστηριοποιούνται κυρίως στα
αστικά κέντρα. Συνεπώς, εγείρεται το ζήτημα προσβασιμότητας σε αυτές από πρόσωπα που διαβιούν
στην επαρχία (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 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). 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-greece-gr/).

Ε.2) ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Οι υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας σε θύματα εγκληματικών πράξεων παρέχονται τόσο από
δημόσιους όσο και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, το 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 κοινωνικής
ανάγκης και κρίσης. Οι ανωτέρω στόχοι επιτυγχάνονται λ.χ. μέσω της λειτουργίας τηλεφωνικών
γραμμών για την υποβολή καταγγελιών και παροχής υποστήριξης και της παροχής προστατευμένης
στέγασης σε γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας, σωματεμπορίας και σε γυναίκες και τα παιδιά τους
που περιέρχονται σε καταστάσεις κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο παρέχεται ταυτόχρονα
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα θύματα και βραχεία συμβουλευτική / θεραπεία με απώτερο
στόχο την ενδυνάμωσή τους (www.ekka.org.gr).
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Για μια αναλυτική καταγραφή των δημόσιων και μη κρατικών φορέων που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης στα θύματα
εγκληματικών πράξεων ανά την ελληνική επικράτεια βλ. EPLO (2017). O οδηγός αυτός διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος PROTASIS: Police Training Skills (https://protasis-project.eu/vss-greece-gr/).
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Για τις ευρύτερες συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής πρβλ. Βενιέρης, 2011, σ. 101 επ.
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Αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχονται επίσης από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Πρόκειται
για 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 δωρεάν ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική, με σκοπό να δώσουν
στις γυναίκες τη δυνατότητα να επιλέγουν και να παίρνουν οι ίδιες 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/).
Επιπρόσθετα, υπηρεσίες αρωγής σε συγκεκριμένες κατηγορίες θυμάτων παρέχουν Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις, όπως π.χ. «Το χαμόγελο του παιδιού», «Κλίμακα», «Άρσις», «Διοτίμα», «SOLIDARITY
NOW», «PRAXIS». Σε γενικές γραμμές, οι εν λόγω οργανισμοί έχουν υιοθετήσει ένα μοντέλο ολιστικής
παρέμβασης σε άτομα που εντάσσονται γενικότερα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, υιοθετώντας ως
βασική αρχή τους τη μη διάκριση. Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχουν υποστήριξη σε θύματα εγκληματικών
πράξεων, που συνίσταται στην προσωρινή φιλοξενία σε ξενώνες. Το προσωπικό μεριμνά επίσης για
την ψυχολογική, κοινωνική και νομική υποστήριξή τους. Ταυτόχρονα, είναι υπεύθυνοι για τη
λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών, στις οποίες υποβάλλονται καταγγελίες από τον οποιονδήποτε
αναφορικά με περιστατικά κακοποίησης (Artinopoulou, 2010b, σ. 71 επ.). Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα
ανήλικα θύματα, από το 2014 το Χαμόγελο του Παιδιού έχει συστήσει το αποκαλούμενο «Σπίτι του
Παιδιού». Το τελευταίο αποτελεί ένα Κέντρο Ημέρας Εξατομικευμένης Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας σε ανηλίκους, που έχουν υποστεί κακοποίηση, παραμέληση, ενδοοικογενειακή βία και έχουν
γενικότερα εκτεθεί σε έντονες ψυχοτραυματικές εμπειρίες. Το «Σπίτι του Παιδιού» στελεχώνεται από
εξειδικευμένη θεραπευτική ομάδα, που αναλαμβάνει τη διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπευτική
αντιμετώπιση των διαταραχών των θυμάτων (https://www.hamogelo.gr/gr/el/houses/to-spiti-toupaidiou-kentro-imeras/).
Αναφορικά με τη νομική συμβουλευτική των θυμάτων, 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 (ηλικίας 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 θύματα έμφυλης βίας, κυρίως γυναίκες που βρίσκονται σε δεινή
οικονομική θέση. Πρόγραμμα νομικής βοήθειας για γυναίκες – θύματα έχει επίσης υλοποιηθεί από το
Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών – «Διοτίμα». Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή στήριξης
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σε οικονομικά ασθενείς γυναίκες που αδυνατούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Με άλλα
λόγια, ο στόχος του προγράμματος συνίσταται στο να υποστηριχθούν και να εκπροσωπηθούν νομικά,
να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και να απαλλαγούν
από τις συνέπειες της βίας (http://www.diotima.org.gr/?p=2259).
Τέλος, είναι αξιοσημείωτο το Έργο με τίτλο «Υποστηρικτικές, Συνοδευτικές και Νομικές Υπηρεσίες σε
θύματα εγκλημάτων μίσους» (2014-2016), το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» – Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας σε
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες – το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του
ΕΟΧ για την Ελλάδα. Στο έργο συμμετείχαν φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ειδικότερα η
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Γιατροί
του Κόσμου, ΜΕΤΑδραση, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, Κέντρο Ημέρας Βαβέλ, Colour Youth. Το
έργο αφορoύσε στην παροχή υποστηρικτικών, συνοδευτικών και νομικών υπηρεσιών σε θύματα
εγκλημάτων μίσους και παρέμβαινε στην αναγνώριση, καταγραφή και αντιμετώπιση των εγκλημάτων
μίσος κατά ολοκληρωμένο τρόπο. Κατά τη διεξαγωγή του, οι συμμετέχοντες φορείς εντόπισαν και
κατέγραψα διακόσια περιστατικά ρατσιστικών επιθέσεων και εγκλημάτων μίσους. Από τις διακόσιες
αυτές καταγραφές, 52 άτομα έλαβαν συνοδεία, διερμηνεία, ιατρική, ψυχοκοινωνική και νομική
υποστήριξη. Σε αυτό το πλαίσιο, εκδικάστηκαν ή ορίστηκε δικάσιμος για 14 σχετικές υποθέσεις
(http://www.hlhr.gr/wp-content/uploads/2014/10/rvrn-results-gr.pdf).

Ε.3) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Όπως έχει ήδη επισημανθεί, 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 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 ταύτα,
τέτοιες προσπάθειες συντονισμού έχουν διεξαχθεί για τα εξειδικευμένα πεδία της έμφυλης βίας, της
παιδικής προστασίας και των εγκλημάτων μίσους. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Έργου
“Στελέχωση και λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων” (ΕΣΠΑ 2007-2013), επιχειρήθηκε η
στελέχωση των συμβουλευτικών κέντρων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, όπως επίσης
ο συντονισμός της λειτουργίας τους. Το 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. Το Έργο υλοποιήθηκε στις 13 περιφέρειες της χώρας, στις
πρωτεύουσες των οποίων λειτούργησαν τα κέντρα για γυναίκες που έχουν υποστεί βία20.
Επιπρόσθετα, τα κέντρα ανέπτυξαν δράσεις δικτύωσης με φορείς σε κεντρικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται λ.χ. το ΕΚΚΑ, αστυνομικά τμήματα, Κοινωνικές
20

Συνολικά, στο διάστημα από 2012 έως και 2015 τα στελέχη των συμβουλευτικών κέντρων υποδέχθηκαν 6.473 γυναίκες,
ανταποκρίθηκαν σε 10.554 αιτήματα και πραγματοποίησαν 22.993 συνεδρίες συμβουλευτικής στήριξης.
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Υπηρεσίες των Δήμων, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.ά. (https://kethi.gr/program/stelechosi-kaileitoyrgia-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)21. Με την υπ’ αρ. 49540/2011 Υπουργική Απόφαση, η οποία 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).
Κατά τα λοιπά, είναι αξιοσημείωτη η σύσταση του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής
Βίας. Το τελευταίο συστάθηκε στα μέσα του 2011 κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας της Εθνικής
Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (UNHCR)22. Η σύστασή του προέκυψε από τη διαπίστωση ότι
δεν υφίσταται ένα επίσημο και αποτελεσματικό σύστημα για την καταγραφή των εγκλημάτων μίσους
που τελούνται στην ελληνική επικράτεια. Επίσης, διαπιστώθηκε η ανάγκη να επιτευχθεί η
διασύνδεση όσων φορέων καταγράφουν τέτοια συμβάντα. Σε αυτό το πλαίσιο, ως περιστατικά
ρατσιστικής βίας νοοούνται εγκληματικές πράξεις ή βίαιες ενέργειες ή συμπεριφορές εις βάρος
ατόμων, τα οποία στοχοποιούνται λόγω εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης, χρώματος, θρησκευτικής
προέλευσης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή αναπηρίας. Επιπρόσθετα,
καταγράφονται εγκληματικές πράξεις ή βίαιες ενέργειες ή συμπεριφορές σε βάρος των
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή ατόμων που αναπτύσσουν δράση με στόχο
την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και – εξαιτίας αυτής τους της δράσης – καθίστανται
στόχος τέτοιων επιθέσεων. Το Δίκτυο αποτελείται από φορείς, που παρέχουν ιατρικές, κοινωνικές και
νομικές υπηρεσίες ή/και έρχονται σε άμεση επαφή με τα θύματα τέτοιων πράξεων, όπως επίσης
οργανώσεις που έχουν συσταθεί από τις ίδιες τις ομάδες που συνήθως γίνονται στόχος ρατσιστικής
βίας. Στις κοινές επιδιώξεις και τις στοχεύσεις του Δικτύου συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων: α) η
διατύπωση συστάσεων προς τις αρχές, β) η προώθηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της
21

Το ΚΕΣΑΘΕΑ ιδρύθηκε με το ν. 3860/2010. Μεταξύ άλλων, εισηγείται προτάσεις και γνωμοδοτεί στον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με ζητήματα που αφορούν την πρόληψη και
αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων (www.ministryofjustice.gr).
22

Εκτός από τους συντονιστές, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την ΕΕΔΑ, στο Δίκτυο συμμετέχουν 42
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως επίσης ο Συνήγορος του Πολίτη και ο Δήμος Αθηναίων (ως παρατηρητές).
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κοινής γνώμης αναφορικά με την περιστολή του φαινομένου, γ) η ενίσχυση της συνεργασίας με
έτερους φορείς, που επιδιώκουν την αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους, και δ) η οργάνωση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναφορικά με την αναγνώριση, την καταγραφή και την αντιμετώπιση
του φαινομένου (Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, 2017, σ. 7-8).
Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαμόρφωση του Εθνικού Μηχανισμού
Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων. Το ΕΚΚΑ έχει αναλάβει τη δημιουργία
ενός δυναμικού συστήματος παρακολούθησης της παρεχόμενης προστασίας με τη συνεργασία όλων
των εμπλεκόμενων φορέων (Αστυνομία, Υπηρεσία Ασύλου, Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας,
νοσοκομεία και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μη κυβερνητικών οργανώσεων). Στο ίδιο
πλαίσιο αναμένεται επίσης η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα
επιτυγχάνεται η άμεση καταγραφή δεδομένων σχετικά με τον εντοπισμό θυμάτων και τις
παρεχόμενες υπηρεσίες προστασίας (www.ekka.org.gr).
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Συμπεράσματα και μελλοντικές κατευθύνσεις
Μέχρι την εισαγωγή της Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη, το ελληνικό θυματοκεντρικό νομοθετικό
έργο διέθετε έναν περιστασιακό και αποσπασματικό χαρακτήρα. Αφορούσε συγκεκριμένες
κατηγορίες παθόντων και, ειδικότερα, τους ανηλίκους και τα θύματα έμφυλης βίας. Πίσω από την
παραγωγή του βρισκόταν, επίσης, η υποχρέωση του εθνικού νομοθέτη να μεταφέρει συγκεκριμένες
Ενωσιακές Οδηγίες 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
ανηλίκους και γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας). 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 δημόσιους φορείς είναι η υποστελέχωση, η
οποία έχει ενταθεί ως φαινόμενο κατά τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και της
συνακόλουθης μείωσης των κρατικών δαπανών στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής (Artinopoulou,
2012, σ. 234). Εκτός των προβλημάτων υποχρηματοδότησης, που εύλογα ασκούν επιρροή στην
ποιότητα και στο εύρος των παρεχόμενων υποστηριχτικών υπηρεσιών, είναι γεγονός ότι οι εν λόγω
φορείς δραστηριοποιούνται κυρίως στα αστικά κέντρα (Artinopoulou, 2010, σ. 71 επ.). 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, διαμορφώνεται ένα κατακερματισμένο και ασταθές σκηνικό σε ό,τι αφορά τις
παρεχόμενες υπηρεσίες στα θύματα, που δεν καθιστά εφικτή την αποτελεσματική στήριξή τους
(https://protasis-project.eu/vss-greece-gr/).
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. Αποτελεί, ωστόσο,
ζητούμενο η διαμόρφωση περισσότερο εξειδικευμένων υπηρεσιών, που θα στηριχτούν στις
υπάρχουσες δομές (π.χ. δομές αποκλειστικά για παιδιά – θύματα εμπορίας). Σε ένα γενικότερο
επίπεδο, βασικό ζήτημα αποτελούν οι γενικότερα αργοί ρυθμοί απονομής της πολιτικής και ποινικής
δικαιοσύνης. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στη δευτερογενή θυματοποίηση των παθόντων. 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 του εγκλήματος. 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.
Παρά τα ανωτέρω, η Οδηγία 2012/29/ΕΕ και κατ’ επέκταση η εισαγωγή του ν. 4478/2017 στην εθνική
έννομη τάξη παρέχουν τη βάση για μια ολιστική θεώρηση του φαινομένου της θυματοποίησης και
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ιδίως των δικαιωμάτων, της προστασίας και της αρωγής των θυμάτων αξιόποινων πράξεων με την
ευρεία έννοια του όρου (Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, 2017, σ. 24). Με
δεδομένα τα όσα αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης και προκειμένου να επιτευχθεί
μια ικανοποιητική εφαρμογή της Οδηγίας στην ελληνική πραγματικότητα, κρίνεται αναγκαίο – με
βάση τόσο τα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής έρευνας όσο και τις προτάσεις των
συνεντευξιαζομένων – να επιτευχθούν τα ακόλουθα:


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 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 θυμάτων23. 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),



Ενίσχυση με προσωπικό των δημόσιων φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης στα
θύματα εγκληματικών πράξεων. 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, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των
θυμάτων εγκληματικών πράξεων κατά την εμπλοκή τους στην ποινική διαδικασία, όπως τον
δραστικό περιορισμό του συνολικού αριθμού των καταθέσεων και των ιατρικών εξετάσεων
μαρτύρων – θυμάτων βίας (όπως λ.χ. οι ανήλικοι – θύματα σεξουαλικής βίας, τα θύματα

23

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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εμπορίας και ενδοοικογενειακής βίας). 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. Σε αυτό το
πλαίσιο, κρίνεται αναγκαία – μεταξύ άλλων – η ικανοποιητική εφαρμογή των νομικών
διατάξεων που προβλέπουν την αποζημίωση των θυμάτων συγκεκριμένων εγκληματικών
πράξεων,



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,



Θεσμοθέτηση ενός διαδικαστικού πλαισίου σχετικά με την εφαρμογή του αναμορφωτικού
μέτρου της συνδιαλλαγής ανήλικου δράστη και θύματος, που θα περιλαμβάνει τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών με βασικό γνώμονα τη διαπαιδαγώγηση του
ανηλίκου και τα όσα επιβάλλονται στην εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία του
θύματος. Στο ίδιο πλαίσιο, κρίνεται αναγκαίο να εξεταστεί σοβαρά η προοπτική ίδρυσης
οικογενειακών δικαστηρίων και ενός αυτοτελούς Τμήματος στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση
Αττικής (ΓΑΔΑ) για την αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, όπως επίσης
να βελτιωθεί ο τρόπος εφαρμογής της ποινικής διαμεσολάβησης σε τέτοιες υποθέσεις,



Αξιολόγηση της λειτουργίας του ποινικού συστήματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών
υποστήριξης 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,
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Ανάληψη ευρύτερων πρωτοβουλιών στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, που θα επιφέρουν
ως αποτέλεσμα την πρόληψη του εγκλήματος και κατ’ επέκταση της θυματοποίησης. Με
άλλα λόγια, 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
απαραίτητη η περαιτέρω επιστράτευση δράσεων ενημέρωσης και η διεξαγωγή δημόσιου
διαλόγου που θα επιφέρουν την ανατροπή κοινωνικών αντιλήψεων και στερεοτύπων που
ευνοούν τη μη καταγγελία αξιόποινων πράξεων και τη δευτερογενή θυματοποίηση των
παθόντων.

Όπως προβλέπεται στο σχεδιασμό του Δεύτερου Πακέτου Εργασίας του Έργου, οι ως άνω προτάσεις
– από κοινού με άλλα θέματα – θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας. Ειδικότερα, αναμένεται να
τεθούν στο άμεσο μέλλον υπόψη επαγγελματιών του διερευνώμενου πεδίου, οι οποίοι θα λάβουν
μέρος σε ειδική ομάδα εστιασμένης συζήτησης (focus group). Η τελευταία θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 4/5/2018 στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) στην Αθήνα.
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