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Προς Την Βουλή Των Ελλήνων 

Eρώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 
Για τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης  

 
 
Θέμα : Μεγάλα προβλήματα των ιατροδικαστικών υπηρεσιών  
 
 

Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τις εφετειακές 
ιατροδικαστικές  υπηρεσίες. Παρατηρείται παρά τις εντολές διενέργειας 
νεκροψίας νεκροτομής των αστυνομικών αρχών να καθυστερούν τραγικά οι 
εντεταλμένοι ιατροδικαστές να τις ολοκληρώσουν, προφασιζόμενοι ότι πέρασε 
ο χρόνος εργασίας τους ή πολλές φορές προφασίζονται ασθένεια ή σύμφωνα και 
με δημοσιεύματα αδικαιολογήτως απουσιάζουν χωρίς να υπάρχει κανένας 
έλεγχος. Υπήρξαμε όλοι μάρτυρες του μεγάλου προβλήματος των ατάφων 
νεκρών, που δημιουργήθηκε με την απεργία των ακτοπλόων λόγω αδυναμίας 
μεταφοράς των σωρών στο νεκροτομείο Πειραιώς. Πρέπει να μας απασχολήσει 
όλους η κοινωνική διάσταση του προβλήματος του πόνου και της οδύνης που 
βιώνουν οι συγγενείς των νεκρών αναμένοντας να ολοκληρωθεί η νεκροτομή 
των και μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση επίλυσης του θέματος. 
 
Κατόπιν όλων αυτών, ΕΡΩΤΑΣΘΕ και ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ να μας 
ενημερώσετε και να καταθέσετε παν δημόσιο έγγραφο: 
 
1.Πόσες εφετειακές ιατροδικαστικές υπηρεσίες υπάρχουν και αν είναι 
στελεχωμένες και ποίος ο αριθμός στελέχωσης έκαστης εξ αυτών; 
 
2.Υπάρχουν ισάριθμες ιατροδικαστικές υπηρεσίες με τις εφετειακές 
περιφέρειες; 
 
3.Ποίος είναι ο αριθμός των ειδικευμένων ιατροδικαστών σήμερα στη χώρα μας; 
 
4.Σας απασχολεί το θέμα υπερωριακής αμοιβής – εφημερίας – των 
ιατροδικαστών ώστε να μην παρατηρείται η μεγάλη συμφόρηση νεκρών κυρίως 
κατά τις ημέρες αργίας, ιδιαίτερα στο νεκροτομείο Αθηνών; 
 
5.Θα μπορούσαν ιδιώτες ιατροδικαστές να παίρνουν εντολή από τις 
αστυνομικές αρχές διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής στα νομαρχιακά και 
περιφερειακά νοσοκομεία εφόσον διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές; 

Αρ.Κατ. 7884/291 
Ημερ. 15/12/2010 

http://www.agiannopoulos.gr/�


2 
 

 
6.Τα ασφαλιστικά ταμεία θα αναλάβουν το κόστος μεταφοράς των σωρών και 
ολοκλήρωση της νεκροτομής; 
 
7.Ποίες πειθαρχικές κυρώσεις θα υποβληθούν σε καταγγελίες επώνυμες 
πολιτών και αρχών κακής συμπεριφοράς και άρνησης εκτελέσεως νεκροτομής 
εκ μέρους κάποιων ιατροδικαστών που πολλές φορές είναι υπότροποι; 
 
8.Υπάρχει κανονισμός λειτουργίας και αν υφίσταται να κατατεθεί; 
 

 
 
 

Αθήνα, 15/12/2010 
 

Ο Ερωτών Βουλευτής 

 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος 
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