
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Έκθεςη τησ ΕΕΔΑ για την προςταςία αιτούντων/αιτουςών άςυλο-

θυμάτων βαςανιςτηρίων και άλλων μορφών ςκληρήσ, απάνθρωπησ ή 
ταπεινωτικήσ μεταχείριςησ ή τιμωρίασ1 

 

23.09.2020 

 

 

Η Εθνικό Επιτροπό για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (εφεξόσ ΕΕΔΑ), ανεξϊρτητο 

ςυμβουλευτικό όργανο τησ ελληνικόσ Πολιτεύασ για θϋματα προςταςύασ των Δικαιωμϊτων του 

Ανθρώπου, ϋχει, μεταξύ των κατϊ το νόμο αρμοδιοτότων τησ, τη ςυνεχό επιςόμανςη ςε όλα τα 

όργανα τησ Πολιτεύασ τησ ανϊγκησ αποτελεςματικόσ κατοχύρωςησ των δικαιωμϊτων του 

ανθρώπου, τη διαρκό παρακολούθηςη των εξελύξεων που ςχετύζονται με το καθεςτώσ των 

δικαιωμϊτων αυτών ςτην Ελλϊδα και το εξωτερικό, την ενημϋρωςη τησ κοινόσ γνώμησ για 

τουσ ςχετικούσ κινδύνουσ παραβύαςησ που ελλοχεύουν, και προπαντόσ την παροχό 

ςυμβουλών προσ την ελληνικό Πολιτεύα για τη χϊραξη ςωςτόσ κεντρικόσ πολιτικόσ για θϋματα 

που ϊπτονται των δικαιωμϊτων του ανθρώπου. 

Λόγω και του όγκου των ειςροών μεταναςτών και προςφύγων, που ϋχει δεχθεύ η χώρα μασ τα 

τελευταύα χρόνια, η δρϊςη τησ ΕΕΔΑ ϋχει εςτιϊςει ςε μεγϊλο βαθμό ςτην παρακολούθηςη του 

νομοθετικού πλαιςύου για την προςταςύα των δικαιωμϊτων των εν λόγω προςώπων. 

Ερευνητικϋσ μελϋτεσ, οι οπούεσ εξετϊζουν ςχετικϊ ζητόματα, ϋχουν επιβεβαιώςει ευρϋωσ ότι 

εμπειρύεσ από το κρϊτοσ προϋλευςησ, όπωσ λ.χ. βαςανιςτόρια ό ςυναφεύσ με αυτϊ πρϊξεισ 

απϊνθρωπησ μεταχεύριςησ, επιφϋρουν ςημαντικϊ προβλόματα ςτη ςωματικό και ψυχικό 

υγεύα ενόσ πρόςφυγα, ιδύωσ όταν οι προκληθϋντεσ τραυματιςμού (ςωματικού ό/και ψυχικού) 

δεν τυγχϊνουν ιατρικόσ φροντύδασ και αποκατϊςταςησ.  

                                              
1. Η παρούςα Ϋκθεςη υιοθετόθηκε από την Ολομϋλεια τησ ΕΕΔΑ ςτισ 23.9.2020. Ειςηγότριεσ/ϋσ: Ε. Βαρχαλαμϊ, 
Β΄ Αντιπρόεδροσ ΕΕΔΑ, Σπ. Κουλοχϋρησ, Μϋλοσ ΕΕΔΑ και Αντ. Βενϋρησ, Επιςτημονικόσ Συνεργϊτησ ΕΕΔΑ. Η ΕΕΔΑ 
εκφρϊζει τισ ευχαριςτύεσ ςτον φορϋα «ΜΕΤΑδραςη» και ιδιαιτϋρωσ ςτη δικηγόρο Μαρύα Μπαμπαςύκα και ςτον 
ιατρό Αγϊπιο Τερζύδη για τη ςυμβολό και πολύτιμη ςυνειςφορϊ τουσ.  
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Τα προβλόματα ςωματικόσ και ψυχικόσ υγεύασ των προςφύγων υποδηλώνουν ότι υπϊρχει 

επεύγουςα ανϊγκη θϋςπιςησ διαδικαςιών αςύλου, οι οπούεσ θα εςτιϊζουν ςτον γρόγορο 

εντοπιςμό των ευϊλωτων ομϊδων προςφύγων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των θυμϊτων 

βαςανιςτηρύων, προκειμϋνου να καταςτεύ πλόρησ και απρόςκοπτη η πρόςβαςό τουσ ςτην 

υγειονομικό περύθαλψη, ςτισ υπηρεςύεσ αποκατϊςταςησ και ςτη δικαιοςύνη.  

Στη χώρα μασ, μετϊ την αναςτολό τησ λειτουργύασ του Ιατρικού Κϋντρου Αποκατϊςταςησ 

Θυμϊτων Βαςανιςτηρύων (εφεξόσ ΙΚΑΘΒ) το 2008, υπόρχε κενό ωσ προσ την προςταςύα των 

θυμϊτων βαςανιςτηρύων. Από το Σεπτϋμβριο του 2011, η «ΜΕΤΑδραςη» δραςτηριοποιεύται 

ςτο πεδύο των θυμϊτων βαςανιςτηρύων με διεπιςτημονικό ομϊδα (κοινωνικόσ λειτουργόσ, 

ιατρόσ, ψυχολόγοσ, νομικόσ), ςτην οπούα ςυμμετϋχουν πρώην ςτελϋχη του ΙΚΑΘΒ. Η εν λόγω 

ΜΚΟ παρϋχει τη δυνατότητα για «πιςτοπούηςη» θυμϊτων βαςανιςτηρύων, καθώσ τα ςτελϋχη 

τησ ϋχουν λϊβει την ανϊλογη εκπαύδευςη από τη διεθνό ομϊδα του Πρωτοκόλλου τησ 

Κωνςταντινούπολησ, ενώ οι διαδικαςύεσ αποκατϊςταςησ των θυμϊτων βαςανιςτηρύων 

πραγματοποιούνται από τισ οργανώςεισ των «Γιατρών χωρύσ Σύνορα», «Βαβϋλ» και 

«Ελληνικού Συμβουλύου για τουσ Πρόςφυγεσ». Ωςτόςο, η ιςχύουςα νομοθεςύα επιβϊλλει η 

«πιςτοπούηςη» των θυμϊτων βαςανιςτηρύων να διενεργεύται από τα  δημόςια νοςοκομεύα τησ 

χώρασ, τα οπούα, αδυνατούν να εφαρμόςουν το εν λόγω πλαύςιο. 

Υπό το πρύςμα των ωσ ϊνω ζητημϊτων και ενόψει των πολυϊριθμων ςυνιςτωςών του εν λόγω 

πλαιςύου, την Τετϊρτη 4 Μαρτύου 2020, πραγματοποιόθηκε ςτα γραφεύα τησ ΕΕΔΑ ακρόαςη 

φορϋων και προςώπων ςχετικϊ με την «Πιςτοπούηςη Θυμϊτων Βαςανιςτηρύων», προκειμϋνου 

να αναγνωριςθούν τυχόν κενϊ ό/και αποκλύςεισ ςτην εθνικό νομοθεςύα ςε ςχϋςη με τισ 

διεθνεύσ ςυμβϊςεισ και κατευθυντόριεσ γραμμϋσ, να ςυζητηθεύ η ϋωσ ςόμερα δρϊςη των 

φορϋων που απαςχολούνται ενεργϊ ςτο πεδύο και να αποτυπωθούν οι ανϊγκεσ και τα 

κωλύματα, που υφύςτανται κατϊ την υλοπούηςη των διαδικαςιών αναγνώριςησ και 

αποκατϊςταςησ των θυμϊτων βαςανιςτηρύων. Στο πλαύςιο τησ εν λόγω ακρόαςησ 

διατυπώθηκαν τα εξόσ:  

 

 1. Ιςχύουςα Νομοθεςύα - Κενϊ και Ζητόματα Εφαρμογόσ: Σύμφωνα με την ενωςιακό 

νομοθεςύα, από το ϊρθρο 20 παρ. 3 και 4 τησ Οδηγύασ 2011/95/ΕΕ προκύπτει ςαφώσ ότι τα 

κρϊτη μϋλη λαμβϊνουν υπόψη την ειδικό κατϊςταςη ευϊλωτων προςώπων, μεταξύ των 

οπούων και τα πρόςωπα, που υπόρξαν θύματα βαςανιςτηρύων, βιαςμού ό ϊλλων ςοβαρών 

μορφών ψυχολογικόσ, ςωματικόσ ό ςεξουαλικόσ βύασ, για τα οπούα όμωσ διαπιςτώνεται  ότι 

ϋχουν ειδικϋσ ανϊγκεσ μετϊ από εξατομικευμϋνη αξιολόγηςη τησ περύπτωςόσ τουσ. Επύςησ για 

τουσ δικαιούχουσ διεθνούσ προςταςύασ, υπό τουσ ύδιουσ όρουσ πρόςβαςησ με τουσ υπηκόουσ 

του κρϊτουσ υποδοχόσ προβλϋπεται επαρκόσ ιατρικό περύθαλψη, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και 

τησ θεραπεύασ ςε ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ, όπωσ τα πρόςωπα, που ϋχουν υποςτεύ 

βαςανιςτόρια, βιαςμό ό ϊλλεσ ςοβαρϋσ μορφϋσ ψυχολογικόσ, ςωματικόσ ό ςεξουαλικόσ βύασ. 

Επιπροςθϋτωσ, επύ τη βϊςει του ϊρθρου 21 τησ Οδηγύασ 2013/33/ΕΕ, τα κρϊτη μϋλη πρϋπει 
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να λαμβϊνουν υπόψη τουσ την ειδικό κατϊςταςη των ευϊλωτων προςώπων, μεταξύ των 

οπούων και τα ϊτομα, που ϋχουν υποςτεύ βαςανιςτόρια, βιαςμό ό ϊλλεσ ςοβαρϋσ μορφϋσ 

ψυχολογικόσ, φυςικόσ ό ςεξουαλικόσ βύασ. Επιπλϋον, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 παρ. 4 τησ 

Οδηγύασ 2013/33/ΕΕ, υπϊρχει υποχρϋωςη εξαςφϊλιςησ πρόςβαςησ ςε υπηρεςύεσ 

αποκατϊςταςησ ςε ανηλύκουσ. Καθύςταται, επομϋνωσ, ςαφϋσ ότι α) απαιτεύται διαπύςτωςη 

των ειδικών αναγκών μετϊ από εξατομικευμϋνη αξιολόγηςη τησ περύπτωςησ των θυμϊτων 

βαςανιςτηρύων, β) γεννϊται υποχρϋωςη λόψησ υπόψη τησ ειδικόσ τουσ κατϊςταςησ, με ςκοπό 

την παροχό πρόςβαςησ ςε κατϊλληλη ιατρικό και ψυχολογικό θεραπεύα ό περύθαλψη και 

επομϋνωσ, γ) επιβϊλλεται κατϊλληλη κατϊρτιςη2 των απαςχολουμϋνων ςτον εν λόγω τομϋα. 

 Στο εθνικό δύκαιο, οι διατϊξεισ του ϊρθρου 39 παρ. 2 Ν. 4636/2019 (όπωσ τροποποιόθηκαν με 

το ϊρθρο 2 Ν. 4686/2020) προβλϋπουν ρητώσ την υποχρϋωςη μϋριμνασ για όςουσ ανόκουν ςε 

ευϊλωτεσ ομϊδεσ, ώςτε να τουσ παραςχεθεύ εξειδικευμϋνη φροντύδα και προςταςύα. 

Σύμφωνα, με το ύδιο νομοθϋτημα ςτισ «ευϊλωτεσ ομϊδεσ» περιλαμβϊνονται, εκτόσ των ϊλλων, 

και «…τα ϊτομα που ϋχουν υποςτεύ βαςανιςτόρια, βιαςμό  ό ϊλλεσ ςοβαρϋσ μορφϋσ ψυχολογικόσ, 

ςωματικόσ ό ςεξουαλικόσ βύασ…». Ειδικότερα, ο Διοικητόσ του Κϋντρου ό τησ Μονϊδασ, ύςτερα 

από αιτιολογημϋνη ειςόγηςη του αρμόδιου ιατρικού προςωπικού του Κϋντρου παραπϋμπει τα 

πρόςωπα που ανόκουν ςε ευϊλωτεσ ομϊδεσ ςτον αρμόδιο κατϊ περύπτωςη δημόςιο φορϋα 

κοινωνικόσ ςτόριξησ ό προςταςύασ. Αντύγραφο του φακϋλου ιατρικού ελϋγχου και τησ 

ψυχοκοινωνικόσ υποςτόριξησ αποςτϋλλεται ςτον προώςτϊμενο του κατϊ περύπτωςη φορϋα 

ςτον οπούο διαμϋνουν ό παραπϋμπονται. Σε κϊθε περύπτωςη διαςφαλύζεται η ςυνϋχεια τησ 

θεραπευτικόσ αγωγόσ ςτισ περιπτώςεισ που αυτό απαιτεύται. Η διαπύςτωςη ότι ϋνα ϊτομο 

ανόκει ςε ευϊλωτη ομϊδα ϋχει ωσ μόνη ςυνϋπεια την ϊμεςη κϊλυψη των ιδιαύτερων αναγκών 

υποδοχόσ του και προςταςύασ του. Επιπροςθϋτωσ, επιβϊλλεται να ληφθεύ υπόψη η ειδικό 

κατϊςταςό τουσ και η υποχρϋωςη πρόςβαςησ ςε κατϊλληλη ιατρικό-ψυχιατρικού και 

ψυχολογικό θεραπεύα ό περύθαλψη, η οπούα ςτην περύπτωςη των θυμϊτων βαςανιςτηρύων 

πρϋπει να φϋρει τον τύτλο τησ «αποκατϊςταςησ». 

Πλϋον του ανωτϋρω πλαιςύου, το ϊρθρο 61 Ν. 4636/2019 , το οπούο ενςωματώνει το ϊρθρο 25 

τησ Οδηγύασ 2013/33/ΕΕ προβλϋπει ότι τα θύματα βαςανιςτηρύων, βιαςμού ό ϊλλων 

ςοβαρών πρϊξεων βύασ ό τιμωρύασ «πιςτοποιούνται» με ιατρικό γνωμϊτευςη από δημόςιο 

νοςοκομεύο, ςτρατιωτικό νοςοκομεύο ό κατϊλληλα εκπαιδευμϋνουσ ιατρούσ δημόςιων 

φορϋων παροχόσ υπηρεςιών υγεύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ιατροδικαςτών και 

λαμβϊνουν την αναγκαύα περύθαλψη για τη βλϊβη που προκλόθηκε, ιδύωσ πρόςβαςη ςε 

κατϊλληλη ιατρικό και ψυχολογικό θεραπεύα ό περύθαλψη. Εν προκειμϋνω, παρουςιϊζεται ο 

όροσ τησ «πιςτοπούηςησ», ο οπούοσ δεν προβλϋπεται ςτο ανωτϋρω ενωςιακό νομοθετικό 

πλαύςιο. Στο πλαύςιο τησ ακρόαςησ φορϋων και προςώπων ςχετικϊ με τα θύματα 

βαςανιςτηρύων που ϋλαβε χώρα την Τετϊρτη 4 Μαρτύου 2020 ςτα γραφεύα τησ ΕΕΔΑ 

επιςημϊνθηκε ότι ο όροσ τησ «πιςτοπούηςησ» του ϊρθρου 61 Ν. 4636/2019 πρϋπει να 

                                              
2. Βλ. αναλυτικότερα παρακϊτω ςτοιχ. 2.  
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αντικαταςταθεύ με την ϋννοια τησ «αναγνώριςησ» ό «ταυτοπούηςησ»3, καθώσ τούτεσ αφορούν 

διαφορετικϋσ διαδικαςύεσ και επομϋνωσ, διαφορετικό περιεχόμενο και ςκοπό. Ειδικότερα, η 

ϋννοια τησ «αναγνώριςησ» ςυνδϋεται με το νομοθετικό πλαύςιο των Οδηγιών 2011/95/ΕΕ και 

2013/33/ΕΕ και αποςκοπεύ ςτην αποκατϊςταςη των θυμϊτων βαςανιςτηρύων, ιδύωσ με τη 

μορφό τησ παροχόσ πρόςβαςησ ςε κατϊλληλη ιατρικό και ψυχιατρικό θεραπεύα ό περύθαλψη 

από το κρϊτοσ. Αντιθϋτωσ, η ϋννοια τησ «πιςτοπούηςησ», όπωσ υιοθετόθηκε για πρώτη φορϊ 

από το Πρωτόκολλο τησ Κωνςταντινούπολησ, προϋκυψε από την ανϊγκη να παρουςιαςθούν 

ςτα Διεθνό και τα Εθνικϊ Δικαςτόρια γνωματεύςεισ4 ςχετικϋσ με τα θύματα βαςανιςτηρύων 

από ανεξϊρτητεσ μη κρατικϋσ επιτροπϋσ για βαςανιςτόρια, που ϋλαβαν χώρα ςτο κρϊτοσ ό 

από τα κρατικϊ όργανα του κρϊτουσ, κατϊ του οπούου ςτρϋφεται το θύμα βαςανιςτηρύων.  

Στο ςημεύο αυτό πρϋπει να επιςημανθεύ ότι η διαδικαςύα αςύλου εύναι μύα διαδικαςύα, που 

ςτηρύζεται ςτον ϋλεγχο αξιοπιςτύασ του/τησ αιτούντοσ/ησ ϊςυλο και κατϊ ςυνϋπεια, όπωσ δεν 

οφεύλει η αιτούςα/ο αιτών να προςκομύςει αποδεύξεισ για τον φόβο δύωξησ που υπϋςτη, ϋτςι 

δεν οφεύλει να προςκομύςει αποδεύξεισ ότι υπϋςτη βαςανιςτόρια.  

Εκ των ανωτϋρω διαλαμβανομϋνων, η «αναγνώριςη» των θυμϊτων βαςανιςτηρύων αποτελεύ 

υποχρϋωςη των εθνικών αρχών για ταυτοπούηςη και παροχό υπηρεςιών αποκατϊςταςησ ςτα 

θύματα βαςανιςτηρύων ενώ η «πιςτοπούηςη» διενεργεύται από ανεξϊρτητεσ μη κρατικϋσ 

επιτροπϋσ και αποβλϋπει ςτη διενϋργεια εκεύνησ τησ διαδικαςύασ, το αποτϋλεςμα τησ οπούασ 

θα υποβληθεύ, ιδύωσ για δικαςτικό χρόςη.  

Επύςησ, η νομοθεςύα προβλϋπει ότι η «πιςτοπούηςη» πραγματοποιεύται μόνο από τα δημόςια 

νοςοκομεύα, γεγονόσ το οπούο θύγει τη νομιμότητα των εγγρϊφων που εκδύδονται από τουσ 

αντύςτοιχουσ φορεύσ5, οι οπούοι δραςτηριοποιούνται ςτο πεδύο αυτό. Ωςτόςο, εν τοισ 

πρϊγμαςι, τα δημόςια νοςοκομεύα αρνούνται να προβούν ςτισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ, 

δηλώνοντασ εύτε ϊγνοια για το ιςχύον νομοθετικό πλαύςιο εύτε ϋλλειψη εμπειρογνωςύασ και 

                                              
3. Η ϋννοια τησ «πιςτοπούηςησ» δεν αναφϋρεται ςτην αντύςτοιχη διϊταξη του ϊρθρου 25 παρ 1 τησ Οδηγύασ 

2013/33/ΕΕ. Απεναντύασ, από τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 2 ςτοιχ. ε΄ και ςτ΄ και 15 περ. β΄ (Κεφϊλαιο V 

«Αναγνώριςη Προςώπου ωσ Δικαιούχου Επικουρικόσ Προςταςύασ») τησ Οδηγύασ 2011/95/ΕΕ ςυνϊγεται ςαφώσ η 

υποχρϋωςη «αναγνώριςησ» των θυμϊτων βαςανιςτηρύων.  
4. Βλ. ςχετικώσ Istanbul Protocol, “Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other 

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”, New York and Geneva, 2004 (p. 1-2). 

5. Χαρακτηριςτικό εύναι η πρόςφατη Απόφαςη με αριθμ. 206/2019 του Διοικητικού Εφετεύου Πειραιϊ, ςτην 

οπούα κρύθηκε, εκτόσ των ϊλλων, ότι η προςκομιζόμενη από τον αιτούντα ϋκθεςη πραγματογνωμοςύνησ 

ςυγκεκριμϋνησ ΜΚΟ, ςύμφωνα με την οπούα η ομϊδα εμπειρογνωμόνων τησ ςυνόγαγε το ςυμπϋραςμα ότι τα 

ευρόματα, ςωματικϊ και ψυχικϊ, του αιτούντοσ εύναι διαγνωςτικϊ και δεν μπορεύ να ϋχουν προκληθεύ από ϊλλη 

αιτύα εκτόσ από τα περιγραφόμενα βαςανιςτόρια, δεν αναιρεύ την κρύςη τησ Επιτροπόσ, καθόςον, «... μετϊ την 
ιςχύ του ν. 4540/2018 (ΦΕΚ 91/22-5-2018 Α), και ςύμφωνα με το ϊρθρο 23 αυτού, τα θύματα βαςανιςτηρύων 

πιςτοποιούνται με ιατρικό γνωμϊτευςη δημόςιου νοςοκομεύου, ςτρατιωτικού νοςοκομεύου ό κατϊλληλα 

εκπαιδευμϋνων ιατρών δημοςύων φορϋων παροχόσ υγεύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ιατροδικαςτών, ο δε αιτών 

δεν προςκομύζει κϊποιο ςτοιχεύο ότι απευθύνθηκε προσ εξϋταςη ςε κϊποιον από τουσ ανωτϋρω φορεύσ, χωρύσ 

αποτϋλεςμα για οποιοδόποτε λόγο (ϋλλειψη κατϊλληλων υποδομών, φόρτοσ εργαςύασ), ώςτε να αναγκαςθεύ να 

προςφύγει ςτουσ εμπειρογνώμονεσ τησ ανωτϋρω ΜΚΟ…», βλ. ςχετικώσ και Απόφαςη ΔΕφΠειρ με αριθμ. 

201/2019. 
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ανϊλογου προςωπικού. Εκτόσ αυτού, ςτην ακρόαςη που ϋλαβε χώρα ςτα γραφεύα τησ ΕΕΔΑ, 

επιςημϊνθηκε από την ΜΚΟ «ΜΕΤΑδραςη» ότι η διαδικαςύα αναγνώριςησ του θύματοσ πρϋπει 

να διενεργεύται υπό το πρύςμα των γενικών αρχών που υιοθετούνται από το Πρωτόκολλο τησ 

Κωνςταντινούπολησ6, καθόςον απαιτεύται πολύπλευρη εξϋταςη από εξειδικευμϋνουσ 

εμπειρογνώμονεσ με γνώςεισ νομικόσ, ιατρικόσ και ψυχιατρικόσ7. Η εν λόγω προςϋγγιςη δεν 

προβλϋπεται ςτο ιςχύον εθνικό νομοθετικό πλαύςιο, καθόςον, όπωσ προαναφϋρθηκε, οι 

αντύςτοιχεσ διατϊξεισ αναφϋρονται ςτον όρο τησ «πιςτοπούηςησ» από «δημόςια νοςοκομεύα». 

Συνεπώσ, πϋραν τησ προβληματικόσ που αναπτύχθηκε ανωτϋρω περύ τη χρόςη τησ ϋννοιασ τησ 

«πιςτοπούηςησ», αναφύεται εν προκειμϋνω και το ζότημα τησ καθ’ ύλην αρμοδιότητασ των 

φορϋων, οι οπούοι δύνανται να προβούν ςε διαδικαςύεσ αναγνώριςησ θυμϊτων 

βαςανιςτηρύων, καθώσ η ωσ ϊνω πρόβλεψη τησ υποχρϋωςησ των δημόςιων νοςοκομεύων δεν 

αντικατοπτρύζει τισ γενικϋσ αρχϋσ του Πρωτοκόλλου τησ Κωνςταντινούπολησ.  

Η εμπλοκό  δημόςιων νοςοκομεύων θα μπορούςε να πραγματοποιηθεύ για την παροχό 

υπηρεςιών αποκατϊςταςησ, ότοι ςτο πλαύςιο τησ εκπλόρωςησ τησ υποχρϋωςησ του κρϊτουσ 

για παροχό «ιατρικόσ περύθαλψησ». Συνεπώσ, δεν καθύςταται απαραύτητο τα δημόςια 

νοςοκομεύα να αποτελούν τουσ αποκλειςτικώσ αρμόδιουσ φορεύσ για την «αναγνώριςη» των 

θυμϊτων βαςανιςτηρύων, καθώσ αφενόσ η εν λόγω διαδικαςύα απαιτεύ εξειδικευμϋνη γνώςη, 

όπωσ λ.χ. την ικανότητα ςύνδεςησ των τραυμϊτων (ςωματικών ό ψυχικών) με τη μϋθοδο του 

βαςανιςτηρύου που διενεργόθηκε αφετϋρου θα επιβϊρυνε το όδη βεβαρυμμϋνο ςύςτημα 

δημόςιασ υγεύασ. 

Επιπροςθϋτωσ, ςτον βαθμό που τα θύματα βαςανιςτηρύων δυςκολεύονται να μιλόςουν για τισ 

εμπειρύεσ τουσ, καθώσ τυχόν περιγραφό τουσ επαναφϋρει ςτη μνόμη τουσ δυςϊρεςτα 

περιςτατικϊ, αποδυναμώνοντασ τισ όποιεσ προςπϊθειϋσ τουσ να ξεχϊςουν τα γεγονότα, 

γύνεται αντιληπτό ότι τα εν λόγω πρόςωπα ενδεχομϋνωσ να μην εύναι ςε θϋςη να μιλόςουν 

κατϊ την πρώτη προςπϊθεια διερεύνηςησ του ζητόματόσ τουσ. Κατόπιν τούτου, προτϊθηκε το 

δικαύωμα εξϋταςόσ τουσ να μην περιορύζεται μόνο ςτα ςημεύα υποδοχόσ αλλϊ ςε ολόκληρη την 

επικρϊτεια8. 

Τϋλοσ, για την ορθό εφαρμογό των προτύπων που αφορούν ςτην αναγνώριςη και 

αποκατϊςταςη των θυμϊτων βαςανιςτηρύων διατυπώθηκε η ανϊγκη εμπλοκόσ Δημόςιασ 

Αρχόσ, όπωσ ϊλλωςτε προβλϋπουν οι Οδηγύεσ 2011/95/ΕΕ και 2013/33/ΕΕ. Η ςυμμετοχό 

Δημόςιασ Αρχόσ κρύνεται απαραύτητη και ςτο πλαύςιο τησ αποκατϊςταςησ των θυμϊτων 

                                              
6. Βλ. ςχετικώσ αιτιολογικό ςκ. (31) τησ  Οδηγύασ 2013/32/ΕΕ «ςχετικϊ με κοινϋσ διαδικαςύεσ για τη χορόγηςη και 

ανϊκληςη του καθεςτώτοσ διεθνούσ προςταςύασ (αναδιατύπωςη)», ςύμφωνα με την οπούα «Τα εθνικϊ μϋτρα 
ςχετικϊ με την εξακρύβωςη και τεκμηρύωςη ςυμπτωμϊτων και ενδεύξεων βαςανιςτηρύων ό ϊλλων ςοβαρών 

πρϊξεων ςωματικόσ ό ψυχολογικόσ βύασ, περιλαμβανομϋνων των πρϊξεων ςεξουαλικόσ βύασ, ςτο πλαύςιο 

διαδικαςιών που υπϊγονται ςτην παρούςα οδηγύα μπορούν, μεταξύ ϊλλων, να βαςύζονται ςτο Εγχειρύδιο για την 

αποτελεςματικό διερεύνηςη και τεκμηρύωςη των βαςανιςτηρύων και ϊλλησ ςκληρόσ, απϊνθρωπησ ό εξευτελιςτικόσ 

μεταχεύριςησ ό τιμωρύασ (πρωτόκολλο τησ Κωνςταντινούπολησ)». 

7. Βλ. αναλυτικότερα παρακϊτω ςτοιχ. 2, 3 και 7.  

8. Βλ. αναλυτικότερα παρακϊτω ςτοιχ. 4.  
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βαςανιςτηρύων, προκειμϋνου να διαςφαλύζεται η ποιότητϊ τησ. Επιπλϋον, ςημειώθηκε 

νομοθετικό κενό ωσ προσ τουσ φορεύσ, που δύνανται να προβούν ςτην αποκατϊςταςη των 

θυμϊτων βαςανιςτηρύων. Συνεπώσ, ςτο πλαύςιο αυτό ςημειώθηκε η ανϊγκη πρόβλεψησ 

ςχετικόσ νομοθετικόσ ρύθμιςησ, η οπούα θα εμπλϋκει δημόςιουσ ό ιδιωτικούσ φορεύσ καθώσ 

και ΜΚΟ, οι οπούεσ δραςτηριοποιούνται με ςχετικϊ προγρϊμματα για τον ςκοπό τησ 

αποκατϊςταςησ των αναγνωριςμϋνων θυμϊτων βαςανιςτηρύων. Στην περύπτωςη δε των 

ιδιωτικών φορϋων και των ΜΚΟ, η όποια ςυμμετοχό τουσ πρϋπει να ςυνοδεύεται από την 

ανϊλογη κρατικό χρηματοδότηςη, χωρύσ χρονικϊ κενϊ και καθυςτερόςεισ.   

Κατόπιν τούτων, προτεύνεται το ϊρθρο 61 Ν. 4636/2019 να τροποποιηθεύ ωσ εξόσ: «1. Τα 

θύματα βαςανιςτηρύων, βιαςμού ό ϊλλων ςοβαρών πρϊξεων βύασ δύνανται να αναγνωρύζονται 

με βεβαύωςη ιατρού ό ψυχιϊτρου ό ψυχολόγου ό ιατροδικαςτό ό με ςυνεργαςύα αυτών ςτην 

περύπτωςη που απαιτεύται από τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ εκϊςτοτε περύπτωςησ. Το εν 

λόγω προςωπικό αςκεύ τα καθόκοντϊ του, εφόςον ϋχει λϊβει την αναγκαύα προσ τούτο 

εκπαύδευςη. Η διαδικαςύα τησ αναγνώριςησ διενεργεύται από νοςοκομεύο ό κατϊλληλη προσ 

τούτο δημόςια ό ιδιωτικό δομό με ςκοπό την αποκατϊςταςη των θυμϊτων βαςανιςτηρύων 

βιαςμού ό ϊλλων ςοβαρών πρϊξεων βύασ. Συγκεκριμϋνα, η αποκατϊςταςη των θυμϊτων 

βαςανιςτηρύων, βιαςμού ό ϊλλων ςοβαρών πρϊξεων βύασ λαμβϊνει χώρα από κατϊλληλα 

εκπαιδευμϋνουσ ιατρούσ, ψυχιϊτρουσ ό ψυχολόγουσ δημόςιων ό μη φορϋων κατϊλληλων ςτον 

τομϋα τησ παροχό υπηρεςιών αποκατϊςταςησ των θυμϊτων βαςανιςτηρύων και ςτο πλαύςιο 

αυτό, χορηγεύται η αναγκαύα περύθαλψη για τη βλϊβη που προκλόθηκε, ιδύωσ πρόςβαςη ςε 

κατϊλληλη ιατρικό και ψυχολογικό θεραπεύα ό περύθαλψη με ςκοπό την πλόρη αποκατϊςταςό 

τουσ. Πϋραν τησ ωσ ϊνω διαδικαςύασ τησ αναγνώριςησ, τα θύματα βαςανιςτηρύων, βιαςμού ό 

ϊλλων ςοβαρών πρϊξεων βύασ δικαιούνται, εφόςον το επιθυμούν, ό όταν οι αρμόδιεσ αρχϋσ 

αμφιβϊλλουν για την ιδιότητϊ τουσ ωσ θυμϊτων βαςανιςτηρύων, να πιςτοποιούνται από πλόρη 

επιςτημονικό ομϊδα, η οπούα εύναι ανεξϊρτητη από οποιαδόποτε δημόςια ό ιδιωτικό υπηρεςύα 

για λόγουσ αμεροληψύασ και αντικειμενικότητασ και ςύμφωνα με τουσ ςκοπούσ, τισ αρχϋσ, τισ 

εγγυόςεισ και τισ διαδικαςύεσ που προβλϋπονται ςτο Πρωτόκολλο τησ Κωνςταντινούπολησ.» 

 

2. Εκπαύδευςη: Όπωσ επιςημϊνθηκε, υπό το πρύςμα των Οδηγιών 2011/95/ΕΕ και 

2013/33/ΕΕ, αποτελεύ αρμοδιότητα του κρϊτουσ η αναγνώριςη και αποκατϊςταςη των 

θυμϊτων βαςανιςτηρύων. Για τον ςκοπό αυτό οι διατϊξεισ των ϊρθρων 37 και 25 των 

Οδηγιών 2011/95/ΕΕ και 2013/33/ΕΕ αντιςτούχωσ, προβλϋπουν την υποχρϋωςη 

«κατϊρτιςησ» των επαγγελματιών που απαςχολούνται ςε ζητόματα που ϊπτονται του πεδύου 

των θυμϊτων βαςανιςτηρύων. Επύςησ, το ϊρθρο 61 παρ. 2 Ν. 4639/2019, το οπούο 

ενςωματώνει το ϊρθρο 25 τησ Οδηγύασ 2013/33/ΕΕ, προβλϋπει ότι «…Το προςωπικό των 

φορϋων που αςχολεύται με υποθϋςεισ θυμϊτων βαςανιςτηρύων, βιαςμού ό ϊλλων ςοβαρών 

πρϊξεων βύασ, διαθϋτει και ςυνεχύζει να λαμβϊνει κατϊλληλη κατϊρτιςη ςχετικϊ με τισ ανϊγκεσ 

αυτών και ϋχει καθόκον εχεμύθειασ για τα προςωπικϊ δεδομϋνα των οπούων λαμβϊνει γνώςη 
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κατϊ την εκτϋλεςη των καθηκόντων του ό επ’ ευκαιρύα εκτϋλεςησ αυτών…». Παρϊλληλα, οι 

διατϊξεισ του ϊρθρου 77α Ν. 4636/2019 προβλϋπουν ότι «Ο κϊθε χειριςτόσ διαθϋτει τα 

κατϊλληλα προςόντα για να ςυνεκτιμόςει τισ προςωπικϋσ ό γενικϋσ ςυνθόκεσ που αφορούν την 

αύτηςη, ςυμπεριλαμβανομϋνων των πολιτιςμικών καταβολών του αιτούντοσ. Ειδικότερα, οι 

χειριςτϋσ επιμορφώνονται, ιδύωσ για τισ ειδικϋσ ανϊγκεσ των γυναικών, των παιδιών και των 

θυμϊτων βύασ και βαςανιςτηρύων…». 

Συνεπώσ, απαιτεύται η πρόβλεψη και εκπόνηςη ςυγκεκριμϋνων εκπαιδευτικών 

προγραμμϊτων του προςωπικού που εργϊζεται ςτο ςχετικό πεδύο, ούτωσ ώςτε να 

αναγνωρύζονται «οφθαλμοφανεύσ» περιπτώςεισ αλλϊ και τα περιςτατικϊ για τα οπούα 

υπϊρχουν ενδεύξεισ περύ τϋλεςησ βαςανιςτηρύων, προκειμϋνου τα θύματα να παραπϋμπονται 

για αποκατϊςταςη ϊμεςα και χωρύσ αδικαιολόγητη καθυςτϋρηςη.  

Κατόπιν τούτων, η ΕΕΔΑ προτεύνει να προςτεθεύ ςτισ ανωτϋρω διατϊξεισ η εξόσ πρόταςη: «Το 

αρμόδιο προςωπικό και ο κϊθε χειριςτόσ βρύςκεται ςε διαρκό ςυνεργαςύα με φορεύσ 

αποκατϊςταςησ θυμϊτων βαςανιςτηρύων, βιαςμού ό ϊλλων ςοβαρών πρϊξεων βύασ μϋςα από 

μύα διεπιςτημονικό και πολυεπιςτημονικό προςϋγγιςη και ςυνεργαςύα με ςκοπό την αποφυγό 

επανατραυματιςμού τουσ και την δυνατόν καλύτερη αποκατϊςταςό τουσ». 

 

3.  Σύςταςη Ομϊδασ Αναγνώριςησ και Πιςτοπούηςησ: Κατ’ αναλογύα των γενικών αρχών του 

Πρωτοκόλλου τησ Κωνςταντινούπολησ, η πιςτοπούηςη των θυμϊτων βαςανιςτηρύων πρϋπει 

να λαμβϊνει χώρα από ςυγκεκριμϋνη «επιτροπό», η οπούα απαρτύζεται από Νομικό 

(δικηγόροσ), Ιατρό και Ψυχολόγο ό Ψυχύατρο. Τα μϋλη τησ εν λόγω επιτροπόσ πρϋπει να ϋχουν 

λϊβει την κατϊλληλη εκπαύδευςη και να αςκούν τα καθόκοντϊ τουσ με αντικειμενικότητα και 

ανεξαρτηςύα, ϋννοιεσ που προβλϋπονται ρητώσ τόςο ςτο Πρωτόκολλο τησ 

Κωνςταντινούπολησ9 όςο και ςτα Γενικϊ Σχόλια με αριθμ. 3 και 4 τησ αρμόδιασ επιτροπόσ για 

τα θύματα των βαςανιςτηρύων των Ηνωμϋνων Εθνών10.  

 

4. Κϋντρα Υποδοχόσ: Στα ςημεύα υποδοχόσ τησ χώρασ πρϋπει να λαμβϊνει χώρα 

αποτελεςματικό ενημϋρωςη των προςφύγων, ςχετικϊ με την υποβολό αιτόςεων και 

ιςχυριςμών ωσ «θύματα βαςανιςτηρύων», ώςτε να γύνεται αντιληπτό το δικαύωμα και η 

διαδικαςύα που θα υλοποιηθεύ για την αναγνώριςό τουσ. Στο πλαύςιο αυτό, επιςημϊνθηκε η 

ανϊγκη τησ ϊμεςησ και επιτόπιασ διερεύνηςησ των ιςχυριςμών των εν δυνϊμει θυμϊτων 

βαςανιςτηρύων ςε όλα τα ςημεύα υποδοχόσ τησ χώρασ μασ, ούτωσ ώςτε αφενόσ να 

επιτυγχϊνεται η ενημϋρωςη για τα δικαιώματϊ τουσ και ο ϋγκαιροσ εντοπιςμόσ των ςυναφών 

                                              
9. Βλ. ςχετικώσ Istanbul Protocol, “Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other 

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”, New York and Geneva, 2004 (p. 4, 7, 17). 

10. Βλ. ςχετικώσ Ϊρθρο 12 τησ Σύμβαςησ των Ηνωμϋνων Εθνών κατϊ των βαςανιςτηρύων και ϊλλων μορφών 

ςκληρόσ, απϊνθρωπησ ό εξευτελιςτικόσ. μεταχεύριςησ ό τιμωρύασ  και Ϊρθρο 9 Δόλωςησ Ηνωμϋνων Εθνών 

ςχετικϊ με την «Προςταςύα όλων των ανθρώπων που ϋχουν υποςτεύ βαςανιςτόρια ό ϊλλεσ μορφϋσ ςκληρόσ, 

απϊνθρωπησ ό εξευτελιςτικόσ. μεταχεύριςησ ό τιμωρύασ».  
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περιςτατικών αφετϋρου να αποφεύγονται οι ϊνευ ςκοπού εξαντλητικϋσ μετακινόςεισ των 

φερόμενων ωσ θυμϊτων βαςανιςτηρύων. Βϋβαια, μια τϋτοια δυνατότητα δεν πρϋπει να ςτερεύ 

το δικαύωμα του προςώπου να αιτηθεύ την αναγνώριςη και πιςτοπούηςό του ωσ θύμα 

βαςανιςτηρύου ςε οποιοδόποτε μϋροσ τησ χώρασ μασ. Επιπλϋον, ςτον βαθμό που η 

ΜΕΤΑδραςη απαςχολεύ προςωπικό, το οπούο ϋχει λϊβει πιςτοπούηςη από τη διεθνό ομϊδα του 

Πρωτοκόλλου τησ Κωνςταντινούπολησ, προτεύνεται να διατηρόςει τον ρόλο τησ, αλλϊ μόνο 

για εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ που απαιτούν γνωμοδότηςη («πιςτοπούηςη») εξειδικευμϋνησ 

ομϊδασ (π.χ. απόρριψη αρχικού αιτόματοσ αλλϊ με ιςχυρό υποψύα βαςανιςτηρύου, ϋκδοςη 

«πιςτοπούηςησ» για προςφυγό ςε διεθνϋσ δικαςτόριο κ.λπ.). 

 

5. Αποκατϊςταςη: Σκοπόσ τησ «αναγνώριςησ» ενόσ προςώπου ωσ θύμα βαςανιςτηρύου 

αποτελεύ το δικαύωμα του να τύχει τησ αποκατϊςταςόσ του. Ειδικότερα, το θύμα 

βαςανιςτηρύων, εφόςον αναγνωριςθεύ, πρϋπει να λαμβϊνει την αντύςτοιχη ιατρικό βοόθεια 

και περύθαλψη και προςταςύα. Για παρϊδειγμα, ϋχει παρατηρηθεύ το φαινόμενο να 

αναγνωρύζεται ϋνα πρόςωπο ωσ θύμα βαςανιςτηρύων και ϋπειτα να επιςτρϋφει π.χ. ςτο 

κϋντρο κρϊτηςησ ό ςτα ςημεύα υποδοχόσ, ότοι χωρύσ να απολαμβϊνει τισ απαιτούμενεσ 

παροχϋσ για την αποκατϊςταςό του. 

 

6. Χρηματοδότηςη: Το τρϋχον διϊςτημα δεν υπϊρχουν διαθϋςιμοι οικονομικού πόροι για την 

χρηματοδότηςη των φορϋων που δραςτηριοποιούνται ςτο πεδύο των θυμϊτων 

βαςανιςτηρύων. Στο πλαύςιο τησ ακρόαςησ φορϋων διατυπώθηκε η ϊμεςη ανϊγκη θϋςπιςησ 

μόνιμου μηχανιςμού αδιϊλειπτησ χρηματοδότηςησ, προκειμϋνου οι αντύςτοιχοι φορεύσ που 

δραςτηριοποιούνται ςτον τομϋα αυτό να λειτουργούν απρόςκοπτα για την πραγματοπούηςη 

του εν λόγω ςκοπού. 

 

7. «Πιςτοπούηςη»: Όπωσ επιςημϊνθηκε, η διαδικαςύα τησ «πιςτοπούηςησ» των θυμϊτων 

βαςανιςτηρύων αποςκοπεύ ςε διαφορετικό αποτϋλεςμα από αυτό που επιδιώκεται με την 

«αναγνώριςη». Αν και οι εν λόγω διαδικαςύεσ ταυτύζονται ςε αρκετϊ ςημεύα ωσ προσ τον 

τρόπο και τισ γενικϋσ αρχϋσ διεξαγωγόσ τουσ, εν τοισ πρϊγμαςι, η πιςτοπούηςη των θυμϊτων 

βαςανιςτηρύων, όπωσ υιοθετόθηκε αρχικώσ από το Πρωτόκολλο τησ Κωνςταντινούπολησ, 

προϋκυψε από την ανϊγκη να παρουςιαςθούν ςτα Διεθνό Δικαςτόρια γνωματεύςεισ ςχετικϋσ 

με τα θύματα βαςανιςτηρύων. Στο πλαύςιο τησ ακρόαςησ των φορϋων ςχετικϊ με το ζότημα 

τησ πιςτοπούηςησ των θυμϊτων βαςανιςτηρύων, ειπώθηκαν τα εξόσ: 

 

i. Σε κανϋνα κρϊτοσ δεν υπϊρχει δημόςια υπηρεςύα/φορϋασ που να εφαρμόζει το 

Πρωτόκολλο τησ Κωνςταντινούπολησ. Εξειδικευμϋνεσ ομϊδεσ επιςτημόνων, οι οπούεσ 

εργϊζονται επύ ζητημϊτων πιςτοπούηςησ και ακολουθούν τη μεθοδολογύα του 

Πρωτοκόλλου, εύναι ανεξϊρτητεσ από το κρϊτοσ, ούτωσ ώςτε να μπορούν να δουλεύουν με 
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αντικειμενικότητα και αμεροληψύα. Η μη κρατικό-υπαλληλικό ιδιότητα των ανεξϊρτητων 

εμπειρογνωμόνων που δουλεύουν επύ τη βϊςει του Πρωτοκόλλου τησ Κωνςταντινούπολησ 

ϋχει επιβεβαιωθεύ από τα Δικαςτόρια του Στραςβούργου και τησ Χϊγησ καθώσ και από τα 

Γενικϊ Σχόλια με αριθμ. «3» και «4» τησ αρμόδιασ επιτροπόσ κατϊ των βαςανιςτηρύων των 

Ηνωμϋνων Εθνών.  

ii. Ωσ προσ το ερώτημα για τον τρόπο πιςτοπούηςησ των εν λόγω εξειδικευμϋνων 

επιςτημόνων, ςημειώθηκε ότι ςε κανϋνα κρϊτοσ δεν υπϊρχει ςχετικό διαδικαςύα και δη 

κρατικό. Ειδικότερα, ιςχύει παγκοςμύωσ η αρχό «Peer Evaluation», ότοι η εκ των ιςοτύμων 

ϋγκριςη και αναγνώριςη. Στην χώρα μασ και ςύμφωνα με την ϋωσ ςόμερα πρακτικό, η 

αντύςτοιχη ομϊδα εργϊζεται ςτο θϋμα αυτό από το 1988 ςε ςυνεργαςύα με τουσ 

αντύςτοιχουσ μη κυβερνητικούσ φορεύσ ϊλλων κρατών.  

iii. Η πιςτοπούηςη των θυμϊτων βαςανιςτηρύων ςτη χώρα μασ πρϋπει να 

πραγματοποιεύται μόνο για δικαςτικό χρόςη ό ςε δύςκολεσ περιπτώςεισ «αναγνώριςησ», 

ότοι όταν υπϊρχουν ςοβαρϋσ υπόνοιεσ διϊπραξησ πρϊξεων βαςανιςτηρύων, οι οπούεσ, 

ωςτόςο δεν μπορούν να βεβαιωθούν ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ αναγνώριςησ ό όταν το 

ζητόςει το αρμόδιο δικαςτόριο. 

 

Τϋλοσ δε, διατυπώθηκε η ανϊγκη τησ ενςωμϊτωςησ ιατροδικαςτών ςτη διαδικαςύα 

πιςτοπούηςησ των θυμϊτων βαςανιςτηρύων, οι οπούοι, ςε ςυνϋχεια των επιταγών του 

Πρωτοκόλλου τησ Κωνςταντινούπολησ, πρϋπει αφενόσ να εύναι ανεξϊρτητοι «μη κρατικού» 

λειτουργού αφετϋρου να ϋχουν λϊβει την ανϊλογη εξειδικευμϋνη εκπαύδευςη.  

 

 

Κατόπιν των ανωτϋρω, η ΕΕΔΑ: 

 

Ι. εκφρϊζει την ιδιαύτερη ανηςυχύα τησ όχι μόνο για την εςφαλμϋνη μεταφορϊ του ϊρθρου 25 

τησ Οδηγύασ 2013/33/ΕΕ ςτην εςωτερικό ϋννομη τϊξη και για τη ςυνεπεύα αυτόσ μη 

εφαρμογό των επιταγών που αφορούν ςτην αναγνώριςη των θυμϊτων βαςανιςτηρύων αλλϊ 

και για τη μη γνώςη του εν λόγω αντικειμϋνου από τισ προβλεπόμενεσ δημόςιεσ αρχϋσ, 

γεγονόσ που λόγω τησ βαρύτητϊσ του ϋχει ςοβαρότατεσ επιπτώςεισ ςτον πυρόνα του 

δικαιώματοσ τησ αναγνώριςησ των θυμϊτων βαςανιςτηρύων, οι οπούεσ πιθανώσ να 

επηρεϊςουν δυςμενώσ την πορεύα του αιτόματόσ τουσ για χορόγηςη διεθνούσ προςταςύασ.  

 

ΙΙ. υποβϊλλει ςυγκεκριμϋνη πρόταςη για την τροποπούηςη του ϊρθρου 61 Ν. 4636/2019, 

προκειμϋνου αφενόσ να αντικατοπτρύζεται η πλόρησ ϋκταςη των επιταγών του ϊρθρου 25 τησ 

Οδηγύασ 2013/33/ΕΕ αφετϋρου να θεςμοθετεύται ο διαχωριςμόσ και ο διαφορετικόσ ςκοπόσ 

των εννοιών τησ «αναγνώριςησ» και «πιςτοπούηςησ». Για τον λόγο αυτό, προτεύνεται η 

διαδικαςύα τησ αναγνώριςησ να διενεργεύται από κατϊλληλα εξειδικευμϋνο προςωπικό 
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δημόςιων ό ιδιωτικών φορϋων, το οπούο θα βεβαιώνει τα περιςτατικϊ που ςυνιςτούν 

«θύματα βαςανιςτηρύων», προκειμϋνου να τουσ παραςχεθεύ η αναγκαύα περύθαλψη για τη 

βλϊβη που προκλόθηκε και ιδύωσ πρόςβαςη ςε κατϊλληλη ιατρικό, ψυχιατρικό ό ψυχολογικό 

θεραπεύα ό περύθαλψη με ςκοπό την πλόρη αποκατϊςταςό τουσ. 

 

ΙΙΙ. προτεύνει ςυγκεκριμϋνεσ προςθόκεσ ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων 61 και 77α Ν. 4636/2019, 

προκειμϋνου το προςωπικό που εργϊζεται ςτο ςχετικό πεδύο να εκπαιδεύεται κατϊλληλα, 

ούτωσ ώςτε να «οφθαλμοφανεύσ» περιπτώςεισ αλλϊ και τα περιςτατικϊ για τα οπούα 

υπϊρχουν ενδεύξεισ περύ τϋλεςησ βαςανιςτηρύων, προκειμϋνου τα θύματα να παραπϋμπονται 

για αποκατϊςταςη ϊμεςα και χωρύσ αδικαιολόγητη καθυςτϋρηςη. Η εκπαύδευςη του 

προςωπικού αναμϋνεται να ςυμβϊλλει ςτην ϊμεςη και επιτόπια διερεύνηςη των ιςχυριςμών 

των εν δυνϊμει θυμϊτων βαςανιςτηρύων ςε όλα τα ςημεύα υποδοχόσ τησ χώρασ μασ, ούτωσ 

ώςτε αφενόσ να επιτυγχϊνεται η ενημϋρωςη για τα δικαιώματϊ τουσ και ο ϋγκαιροσ 

εντοπιςμόσ των ςυναφών περιςτατικών αφετϋρου να αποφεύγονται οι ϊνευ ςκοπού 

εξαντλητικϋσ μετακινόςεισ των φερόμενων ωσ θυμϊτων βαςανιςτηρύων. 

 

ΙV. διατυπώνει την ϊμεςη ανϊγκη θϋςπιςησ μόνιμου μηχανιςμού αδιϊλειπτησ 

χρηματοδότηςησ, προκειμϋνου οι αντύςτοιχοι φορεύσ που δραςτηριοποιούνται ςτον τομϋα 

αυτό να λειτουργούν απρόςκοπτα για την πραγματοπούηςη του εν λόγω ςκοπού. 

 

V. επιςημαύνει ότι πϋραν τησ διαδικαςύασ τησ «αναγνώριςησ», η διαδικαςύα τησ 

«πιςτοπούηςησ» των θυμϊτων βαςανιςτηρύων πρϋπει να διενεργεύται υπό το πρύςμα των 

αρχών του Πρωτοκόλλου τησ Κωνςταντινούπολησ, και δη από πλόρη επιςτημονικό ομϊδα, η 

οπούα θα εύναι ανεξϊρτητη από οποιαδόποτε δημόςια ό ιδιωτικό υπηρεςύα για λόγουσ 

αμεροληψύασ και αντικειμενικότητασ και ςύμφωνα με τουσ ςκοπούσ, τισ αρχϋσ, τισ εγγυόςεισ 

και τισ διαδικαςύεσ που προβλϋπονται ςτο ανωτϋρω Πρωτόκολλο, προκειμϋνου τα εν λόγω 

πιςτοποιητικϊ να υποβϊλλονται για δικαςτικό χρόςη ό ςε δύςκολεσ περιπτώςεισ 

«αναγνώριςησ», ότοι όταν υπϊρχουν ςοβαρϋσ υπόνοιεσ διϊπραξησ πρϊξεων βαςανιςτηρύων, οι 

οπούεσ, ωςτόςο δεν μπορούν να βεβαιωθούν ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ αναγνώριςησ. 

 

VI. επιφυλϊςςεται να επανϋλθει και να τοποθετηθεύ εκτενώσ για τον όρο και τισ διαδικαςύεσ 

τησ «πιςτοπούηςησ» των θυμϊτων βαςανιςτηρύων, τα όποια λαμβϊνουν χώρα ςτην Ελλϊδα, 

ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ κατϊλληλησ διαμόρφωςησ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ. 

 


