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Πανεπιστηµιακού Γεν. Νοσοκοµείου “ΑΤΤΙΚΟΝ” 
  
προς τον   Υπουργό ∆ικαιοσύνης.  
 
 Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η εξέταση του ανηλίκου θύµατος σεξουαλικής κακοποίησης 
σε δικαστικές υποθέσεις ελήφθη υπόψη κατά τη Θέσπιση του Ν. 3625/07 και έτσι σ’ αυτόν 
περιελήφθησαν διατάξεις σχετικά µε την αξιολόγηση της προσωπικότητας και ψυχικής 
κατάστασης  του ανηλίκου, την αντιµετώπιση των θεραπευτικών αναγκών του, καθώς και 
διατάξεις για την αντιµετώπιση των θεραπευτικών αναγκών του δράστη. 
 Η εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων επιβάλλεται να υλοποιηθεί άµεσα, διότι διαφορετικά 
αν δεν τηρηθεί η προβλεπόµενη διαδικασία εγκυµονείται πρόκληση κινδύνου ακυρότητας των 
καταθέσεων που δίνονται από τα ανήλικα θύµατα, καθώς και κίνδυνος για µη σωστή 
αντιµετώπιση αυτών ως προς την αξιολόγηση και προετοιµασία που απαιτείται για τη λήψη εκ 
µέρους τους όσο το δυνατόν αντικειµενικότερης κατάθεσης, αλλά και για την Θεραπευτική 
αντιµετώπισή τους. 
 Ωστόσο δεν υπάρχει εξειδικευµένο στο ως άνω θέµα επιστηµονικό προσωπικό, ούτε έχουν 
ακόµη καθορισθεί οι λεπτοµέρειες της διαγνωστικής εξέτασης και θεραπείας του θύµατος και του 
κατηγορουµένου (δηλ. δοµής, διαδικασίας, εκπαίδευσης, µεθόδων και εφαρµογής εργαλείων) 
που µε το άρθρο δεύτερο περ. 11 παρ. 5 προέβλεψε ο Ν. 3625/07 να ρυθµισθούν µε διάταγµα 
εντός έξι µηνών από την έκδοσή του, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν αποτελεσµατικά να 
εφαρµοσθούν οι καινοτόµες διατάξεις του ως άνω νόµου και να δηµιουργείται πρόβληµα στη 
δικαστηριακή πρακτική ιδιαίτερα δε επί εκκρεµουσών υποθέσεων. 
 Ενόψει του ανακύπτοντος προβλήµατος , και της ανάγκης άµεσης επίλυσής του από την 
Πολιτεία , από ενδιαφέρον για το καλύτερο συµφέρον του παιδιού ως ∆ιοικητικό Συµβούλιο της  
Ε.Π.Α.Α. κρίνουµε ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την υποβληθείσα προς τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης  
παραπάνω πρόταση εκ µέρους του Καθηγητή  της Β΄ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής 
Αθηνών Ε. Λύκουρα, καθόσον µπορεί να συµβάλει θετικά ως προς το επείγον θέµα της 
εκπαίδευσης παιδοψυχιάτρων και παιδοψυχολόγων και στην δηµιουργία πρωτοκόλλου εξέτασης 
ανηλίκου θύµατος κακοποίησης και δράστη, που να καθιστά εφικτή την τήρηση ενιαίας τακτικής 
από τους επιλαµβανοµένους των ως άνω θεµάτων. 
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