
 
Αθήνα, 28/7/2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: 1. Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων 

           2.  Τον Υπουργό Υγείας 

           3.  Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: «Οι Κίνδυνοι για το Μέλλον της Ιατροδικαστικής στην Ελλάδα» 

H ιατροδικαστική  αποτελεί τον  μοναδικό  κλάδο  της  Ιατρικής  που υπηρετεί 
ταυτόχρονα  τη  Δικαιοσύνη, την  επιστήμη και  τους  Έλληνες  πολίτες. Οι 
ιατροδικαστές  υπηρετούν ουσιαστικά  το  δημόσιο  συμφέρον  βοηθώντας  τις 

Διωκτικές Αρχές στη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας καθώς φωτίζουν 
πτυχές για τη διαλεύκανση ενός εγκλήματος με την τεκμηρίωση ευρημάτων, την 

πραγματογνωμοσύνη , την  κατάθεση  και  μαρτυρία  τους . Επ ιπλέον οι 
ιατροδικαστές  διαχειρίζονται  υποθέσεις κακοποιήσεων, ιατρικών  σφαλμάτων, 

εργατικών και άλλων ατυχημάτων, δηλαδή υποθέσεις που αφορούν σε ευρύτερα 
τμήματα του πληθυσμού. 

Η  αναβάθμιση  της  Ιατροδικαστικής  στην  Ελλάδα  είναι  επιτακτική περισσότερο 

από ποτέ άλλοτε μέσω της πραγματοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
της  αξιολόγησης  του  προσωπικού και  των  εγκαταστάσεων  κατά  τα  διεθνή 

πρότυπα ώστε να αποτραπεί η συρρίκνωση αυτού του ιατρικού κλάδου.  

Εκ  των  51 Νομών  της  χώρας, μόλις  21 καλύπτονται με  ιατροδικαστή, και  με 
συνολικά 26 ειδικούς ιατρούς να υπηρετούν στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες του 
υπουργείου Δικαιοσύνης, 7 ιατροδικαστές  στα  πανεπιστημιακά τμήματα, καθώς 

και 2 μόνιμοι και 11 επικουρικοί ιατροδικαστές να υπηρετούν στα νοσοκομεία του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).   



Οι  ελλείψεις  ιατροδικαστών  στο  ΕΣΥ  αποτυπώνονται αφενός  στην  οικονομική 

επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών που διαμένουν σε Νομούς άνευ ιατροδικαστών 

λόγω  της  μεταφοράς  των  σωρών  συγγενικών  ή  φιλικών  τους  προσώπων σε 
άλλες περιοχές για τη διεξαγωγή ιατροδικαστικής εξέτασης και αφετέρου στην 

χρονική  καθυστέρηση   ή/και μετάβαση  σε  τρίτη  πόλη προκειμένου να  γίνει 
ιατροδικαστική  πιστοποίηση των  σωματικών  βλαβών  ζώντων  θυμάτων  βίας. 

Αξιοσημείωτο  είναι  το  γεγονός  ότι  για  το  Νομό  Αττικής  δεν  είναι  εφικτή  η 
ιατροδικαστική εξέταση  θυμάτων βίας εντός του σαββατοκύριακου διότι τόσο η 

ιατροδικαστική  υπηρεσία Αθηνών  όσο  και  το  Πανεπιστήμιο Αθηνών  είναι 
κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού. 

Όπως επισημαίνει με την από 25/7/2017 ανακοίνωση η Ελληνική Ιατροδικαστική 

Εταιρία  (ΕΙΕ), η  Αιτωλοακαρνανία  δεν  διαθέτει  ιατροδικαστή, η  Θεσσαλία  έχει 
μόνο  δύο  ειδικούς  ιατρούς  στην  Λάρισα, ενώ  για  τη  συνολική  κάλυψη   του 

Αιγαίου ιατροδικαστής υπάρχει μόνο σε Σύρο, Μυτιλήνη, Χίο και Σάμο. Την ίδια 
στιγμή  παρότι υπάρχουν σχετικές  υποδομές στα  νοσοκομεία  του  ΕΣΥ, οι 
προσλήψεις μόνιμου  ιατροδικαστικού  προσωπικού έχουν  «παγώσει» την 
τελευταία δεκαετία με συνέπεια παρότι δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου αναμονή για 

ειδικότητα, αυτή  να  μην  επιλέγεται από ειδικευόμενους  ιατρούς. Επιπρόσθετος 
αποτρεπτικός παράγοντας είναι  η  υποστελέχωση των  ιατρικών  σχολών  με 
ιατροδικαστές καθώς σύμφωνα με την ΕΙΕ, στις επτά ιατρικές σχολές υπηρετούν 

μόνο επτά μέλη ΔΕΠ-ιατροδικαστές. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:   

- Προτίθεστε να προκηρύξετε άμεσα μόνιμες θέσεις ιατροδικαστών ώστε κάθε 
Νομός της χώρας να έχει τουλάχιστον έναν ιατροδικαστή σε δημόσια δομή με 
δεδομένες τις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες;  

- Ποιος ο σχεδιασμός για την αναβάθμιση της Ιατροδικαστικής στην Ελλάδα με 
έμφαση  στην  εκπαίδευση και  την  έρευνα  στις  ιατρικές  πανεπιστημιακές 
σχολές της χώρας μας;  

- Ποιες  οι  βελτιώσεις  που πρέπει να  γίνουν  στο  κανονιστικό  πλαίσιο 
λειτουργίας  των  Ιατροδικαστικών  Υπηρεσιών λαμβάνοντας  υπόψιν το 

πλαίσιο λειτουργίας   των  αντίστοιχων  ευρωπαϊκών υπηρεσιών και  τις 

δυνατότητες των συναρμόδιων ελληνικών υπουργείων;  



- Προτίθεστε  να  προβείτε σε  πλήρη υιοθέτηση  της  οδηγίας  του  Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου  Ιατροδικαστικής  (ECLM) που καθορίζει  ως  ελάχιστη  διάρκεια 

ειδικότητας  τα  4 έτη  ώστε  οι  Έλληνες  ιατροδικαστές  αφενός  να  είναι 
επαρκώς ειδικευμένοι  και  αφετέρου  ανταγωνιστικοί  έναντι  των  υπόλοιπων 

Ευρωπαίων συναδέλφων τους;  

Ο ερωτών βουλευτής 

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β΄Αθήνας


