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 01   Ανταποκριθείτε άμεσα, οι εν λόγω υποθέσεις χρήζουν προτεραιότητας.

02    Αναζητήστε - συλλέξτε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες  

για την υπόθεση. 

(αναφορικά με τις πράξεις, τον/τους δράστη/ες, την οικογενειακή κατάσταση 

του ανηλίκου και την κηδεμονία του, τις ενδοοικογενειακές σχέσεις, τη σχέση 

ανήλικου - δράστη κ.λπ.)

03    Προβείτε σε πλήρη αρχειακό έλεγχο, μέσω του συστήματος P.O.L., 

όλων των εμπλεκoμένων προσώπων (δράστη-ανήλικου),  

για τη συλλογή τυχόν επιπρόσθετων πληροφοριών.

04    Διακριβώστε εάν ο ανήλικος βρίσκεται σε κίνδυνο και ενεργείστε άμεσα 

για την προστασία του (επιτόπια παρέμβαση, ενημέρωση αρμόδιου Εισαγγελέα).

05    Ενημερώστε σχετικά τον έχοντα την επιμέλεια γονέα,  

εκτός αν αυτό αντιβαίνει στο υπέρτατο συμφέρον του ανηλίκου  

ή θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ποινική διαδικασία. Αν υπάρχει υποψία 

για τον γονέα, ενημερώστε τον Εισαγγελέα ή Επιμελητή Ανηλίκων.

06    Εξασφαλίστε ότι ο δράστης (ενήλικος ή ανήλικος) δεν έχει επαφή 

με το ανήλικο θύμα, σε περίπτωση που βρίσκονται στην Υπηρεσία σας.

07    Συνοδέψτε τον ανήλικο σε έναν ήσυχο χώρο της Υπηρεσίας 

σας, μακριά από θορύβους ή εντάσεις από άλλα παρευρισκόμενα 

άτομα και συνομιλήστε μαζί του απερίσπαστα.

Προσοxh  εάν η καταγγελλόμενη πράξη αφορά αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 

227 του Κ.Π.Δ. (κατά της γενετήσιας ελευθερίας) τηρήστε αυστηρά  

τις διατυπώσεις του άρθρου αυτού για την εξέταση.

08    Μεριμνήστε για τη μεταφορά του ανηλίκου σε Ειδική Μονάδα 

Φροντίδας, εφόσον αυτό απαιτείται, όπως είναι η Μονάδα Φροντίδας  

για την Ασφάλεια των Παιδιών στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών  

«Π&Α Κυριακού», ή σε εφημερεύον Νοσοκομείο Παίδων,  

προκειμένου να εξεταστεί ιατρικά και να λάβει ιατρική φροντίδα.

Προσοxh  η ενέργεια αυτή είναι ανεξάρτητη και συμπληρωματική της  

ιατροδικαστικής εξέτασης.

09    Επικοινωνήστε με τον αρμόδιο για θέματα ανηλίκων Εισαγγελέα, 

καθώς και με την αρμόδια Αστυνομική Υπηρεσία για ανηλίκους, όπου 

αυτή υπάρχει, εφόσον αποκτήσετε πρώτη εικόνα για την υπόθεση.

10    Προβείτε σε όποια άλλη ενέργεια κρίνετε σκόπιμη,  

αναλόγως με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης. 

Πρώτες Ενέργειες  
Αστυνομικού
ΚΑτa τη ΔιΑχΕiριση ΥΠοθeσΕωΝ  

ΚΑΚοΠοiησησ - ΠΑρΑΜeλησησ ΑΝηλiΚοΥ
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01    Λάβετε μαρτυρικές καταθέσεις: 

 •  από το πρόσωπο που συνοδεύει το ανήλικο θύμα στην Υπηρεσία σας.

 •  από τον γονέα του ανηλίκου - έχοντα την επιμέλεια, εκτός αν αυτό 

θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ποινική διαδικασία (πρόκειται για τον 

φερόμενο ως δράστη).

 •  από το πρόσωπο που ο ανήλικος εκμυστηρεύτηκε αρχικά τις πράξεις.

Προσοxh ενδέχεται να είναι το ίδιο άτομο και στις τρεις περιπτώσεις.

02    Λάβετε κατάθεση χωρίς όρκο, από τον ανήλικο.

Προσοxh  σε υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης η εξέταση πραγματοποιείται,  

σύμφωνα με το άρθρο 227 του Κ.Π.Δ., από Ειδικό Επιστήμονα, με προσοχή  

στην παράγραφο 2 (βλ. Επιπρόσθετες Δικονομικές Ενέργειες σε Υποθέσεις  

Σεξουαλικής Κακοποίησης).

03    Παραγγείλετε άμεσα την ιατροδικαστική εξέταση του ανηλίκου, 

σε περίπτωση καταγγελίας σωματικής ή σεξουαλικής βίας. 

04    Λάβετε καταθέσεις από το οικογενειακό περιβάλλον  

του ανηλίκου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου ουσιώδους μάρτυρα 

προκύψει κατά την προανάκριση.

05    Λάβετε απολογία από τον κατηγορούμενο,  

εφόσον η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης.

Προσοxh  εάν ο κατηγορούμενος είναι ανήλικος, έχει επιπρόσθετα δικαιώματα, 

 σύμφωνα με το Ν. 4689/2020 και ιδίως αυτά που αναφέρονται  

στα άρθρα 4, 5, 6, 8 και 9 του ανωτέρω Νόμου. 

06    Επικοινωνήστε με τον αρμόδιο Εισαγγελέα για την υπόθεση.

07    Προβείτε σε όποια άλλη δικονομική ενέργεια κρίνετε σκόπιμη,  

αναλόγως με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης.

Δικονομικές
Ενέργειες 
ΚΑτa τηΝ ΠροΑΝaΚριση ΥΠοθeσΕωΝ  

ΚΑΚοΠοiησησ - ΠΑρΑΜeλησησ ΑΝηλiΚοΥ
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Eπιπρόσθετες 
Δικονομικές Ενέργειες 
σΕ ΥΠοθΕσΕισ σΕξοΥΑλιΚησ 

ΚΑΚοΠοιησησ
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01    σε περίπτωση που η περιγραφή της καταγγελλόμενης πράξης συνάδει 

με κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 227 του Κ.Π.Δ., 

συγκεντρώστε και καταγράψτε όλα εκείνα τα στοιχεία που υπέπεσαν 

στην αντίληψη σας για την πράξη και τους υπαιτίους της, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 251 του Κ.Π.Δ., προτού εξετάσετε τον ανήλικο. 

  Συγκεκριμένα

 •  Λάβετε μαρτυρικές καταθέσεις από πρόσωπα που έχουν  

αντιληφθεί ή πληροφορηθεί σχετικά με την διερευνώμενη πράξη.

 •  Διενεργήστε έρευνα - αυτοψία στο χώρο που φέρεται να  

τελέστηκαν οι αξιόποινες πράξεις, με τη συνδρομή αρμόδιου  

συνεργείου της Δ.Ε.Ε. και κατασχέστε τυχόν πειστήρια  

(π.χ. κλινοσκεπάσματα).

 •  Κατασχέστε τυχόν αντικείμενα σχετιζόμενα με την πράξη  

(π.χ. εσώρουχα - ενδύματα του θύματος, που ενδεχομένως φέρουν 

βιολογικά ευρήματα).

02    λάβετε κατάθεση από το ανήλικο θύμα, τηρώντας τις διατυπώσεις του 

άρθρου 227 Κ.Π.Δ.. Προς τούτο:

 •  Διορίστε ως πραγματογνώμονα ειδικά εκπαιδευμένο  

παιδοψυχολόγο ή παιδοψυχίατρο και σε περίπτωση έλλειψής 

τους, ψυχολόγο ή ψυχίατρο από τα Γραφεία Προστασίας Ανήλικων 

θυμάτων ή από τον Πίνακα, συντάσσοντας προς τούτο σχετική Έκθεση. 

 *   Ο πραγματογνώμονας προετοιμάζει το ανήλικο θύμα για την κατάθεσή του 

και αποφαίνεται για την αντιληπτική ικανότητα και την εν γένει ψυχική  

κατάσταση αυτού. 

 •  Προβείτε στην ορκοδοσία αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές  

διατάξεις (άρθρο 194 Κ.Π.Δ.). 

 •  Ανακοινώστε το διορισμό του ειδικού πραγματογνώμονα 

στον κατηγορούμενο, εφόσον αυτός υπάρχει και είναι γνωστά  

τα στοιχεία του και η διεύθυνση κατοικίας του.



 •  Διενεργήστε την εξέταση του ανηλίκου δια του παριστάμενου 

πραγματογνώμονα-παιδοψυχολόγου στα Αυτοτελή Γραφεία  

Προστασίας Ανηλίκων θυμάτων, όπου αυτά λειτουργούν ή σε ειδικά 

διαμορφωμένο και προσαρμοσμένο χώρο για το σκοπό αυτό.

Προσοxh βλέπε παρακάτω Παράρτημα ως προς την εξέταση. 

  βλέπε Παράρτημα Υ.Α.7320/10-06-2019 «Δομημένο Πρωτόκολλο Δικανικής  

Συνέντευξης με Ανήλικα Θύματα και Μάρτυρες Κακοποίησης».

Σημείωση   

 Για οποιαδήποτε δυσκολία στην εφαρμογή του άρθρου 227 του Κ.Π.Δ.,  

επικοινωνήστε με τον αρμόδιο Εισαγγελέα για κατευθύνσεις. 

03    Σε περίπτωση κατάσχεσης πειστηρίων, προβείτε στη λήψη  

βιολογικού υλικού (στοματικό επίχρισμα) από τον ανήλικο  

για τη διενέργεια εργαστηριακών συγκριτικών εξετάσεων,  

συντάσσοντας προς τούτο σχετική έκθεση.

04    Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 201  

«Ανάλυση DNa» του Κ.Π.Δ., και ιδίως σε περιπτώσεις που έχουν  

κατασχεθεί πειστήρια, τα οποία φέρουν βιολογικά υλικά ή ενδέχεται  

να ανιχνευτούν σε αυτά από τις εργαστηριακές εξετάσεις,  

υποβάλλετε αίτημα προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα για έκδοση  

παραγγελίας λήψης γενετικού υλικού από τον φερόμενο δράστη.  

Για τη λήψη απαιτείται εισαγγελική παραγγελία και όταν αυτή γίνεται 

από απόκρυφα μέρη του σώματος, είναι υποχρεωτική η παρουσία 

εισαγγελικού λειτουργού.

*  Τα διαλαμβανόμενα στο εγχειρίδιο είναι ακόλουθα με τις εισηγήσεις Εισαγγελικού λειτουργού, 

στο πλαίσιο επιμορφωτικών σεμιναρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.



04

*  Προετοιμαστείτε για την εξέταση του παιδιού, έχοντας συλλέξει 

προηγουμένως πληροφορίες για το συμβάν, τον δράστη, τη σχέση 

μεταξύ δράστη και θύματος, τις ενδοοικογενειακές σχέσεις κ.ά..

*  Λάβετε πάντα υπόψη την ηλικία, το αναπτυξιακό στάδιο, τυχόν  

ειδικές ανάγκες του παιδιού, καθώς και το πολιτισμικό περιβάλλον  

από το οποίο προέρχεται, ώστε να προσαρμόσετε τις ερωτήσεις 

και το λεξιλόγιό σας.

*  Συστηθείτε στο παιδί και εξηγήστε του το ρόλο σας και  

τη δουλειά σας καθώς και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

*  Συζητείστε αρχικά για ουδέτερα θέματα προκειμένου  

να αισθανθεί το παιδί μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια στο χώρο  

π.χ. «σε ποιό σχολείο πας, πώς λένε την καλύτερή σου φίλη,  

τί ομάδα είσαι;».

*  Εξηγήστε στο παιδί ότι θέλετε να μιλήσετε ΜοΝο για ό,τι  

πραγματικά συνέβη, ότι εσείς δεν γνωρίζετε κάτι για αυτό και  

θέλετε να μάθετε από το ίδιο, με δικά του λόγια.

*  Εξηγήστε στο παιδί πως μπορεί να σας διορθώσει,  

σε περίπτωση που κάτι δεν έχετε καταλάβει σωστά και πως  

δεν είναι υποχρεωμένο να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις,  

εάν κάτι δεν θυμάται ή δεν γνωρίζει. 

*  Ρωτήστε το παιδί εάν γνωρίζει γιατί είναι εδώ σήμερα  

ή εάν έχει ενημερωθεί από το πρόσωπο που το συνοδεύει.

*  Απευθύνετε στο παιδί μία ερώτηση κάθε φορά,  

σύντομη και απλή.

*  Χρησιμοποιήστε ανοικτού τύπου ερωτήσεις π.χ. «πες μου τι  

συνέβη χθες» ώστε να διευκολύνετε την ελεύθερη αφήγηση από 

το παιδί και στη συνέχεια προχωρήστε σε πιο εστιασμένες  

ερωτήσεις πάνω σε γεγονότα που είχε αναφέρει νωρίτερα.

*  Προσκαλέστε το παιδί να γίνει πιο σαφές και να σας πει  

τις λεπτομέρειες που θυμάται π.χ. «τί συνέβη μετά, πες μου  

περισσότερα για αυτόν τον άνθρωπο/μέρος/ημέρα κ.λπ.».

Παράρτημα 
ΕξeτΑση ΑΝhλιΚοΥ ΜaρτΥρΑ
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο κατώτατο ηλικιακό όριο για την εξέταση  

του παιδιού, εξαρτάται από το αναπτυξιακό του στάδιο.  

Στην πράξη είθισται να εξετάζονται παιδιά άνω των 5 ετών.



 ΔΕν ξΕχνω 

 οτι το ΠΑιΔι ΕνΔΕχΕτΑι νΑ:

*  Μη γνωρίζει πού βρίσκεται και γιατί εξετάζεται.

*  Έχει ήδη διηγηθεί πολλές φορές και σε πολλούς  

την εμπειρία κακοποίησης.

*  Έχει καθοδηγηθεί.

*  Δυσκολεύεται να εμπιστευθεί, φοβάται, ντρέπεται  

(σχέση δράστη-θύματος, πολιτισμικό πλαίσιο, 

αντίποινα, συνενοχή).

 ΑΠοφΕυγω

*  Πλήρως τις ηθικές κρίσεις, τόσο για την ίδια  

την κακοποίηση, τις πράξεις που αυτή 

περιλαμβάνει, αλλά και τον δράστη,  

καθώς και φιλικά αγγίγματα που μπορεί  

να φέρουν το παιδί σε δύσκολη θέση.

*  Ρωτάω πώς, πότε, ποιός, πού, αλλά  

ποτέ «γιατί».

 χρησιμοΠοιω

*  Αντικειμενική και ουδέτερη γλώσσα, 

χωρίς να λαμβάνω καμία προσωπική θέση. 

*  Αποφύγετε ερωτήσεις που κατευθύνουν - οδηγούν  

σε συγκεκριμένες απαντήσεις και ιδίως μονολεκτικές  

π.χ. «σε πείραξε ο χ;».

*  Καταγράψτε τις απαντήσεις, όπως ακριβώς δίδονται από  

τον ανήλικο, με τις λέξεις και φράσεις που εκείνος χρησιμοποιεί.

*  Παρατηρείστε τυχόν αλλαγές στη στάση και συμπεριφορά  

του παιδιού π.χ. αποστροφή βλέμματος, κλάμα ή δάκρυα,  

παιδί που κρύβεται, εκφράστε την κατανόησή σας και εξηγήστε  

στο παιδί π.χ. «πολλά παιδιά αισθάνονται έτσι, δεν είσαι το μόνο  

κι εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σε βοηθήσουμε».

*  Εκφράστε ευγνωμοσύνη για την «προσπάθεια» του παιδιού  

και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σας  π.χ. «σε ευχαριστώ,  

με βοήθησες πολύ να καταλάβω τι έγινε».
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