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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

Νεοφύτου Βάµβα 6 (3ος όρ.), 10674 Αθήνα, τηλ: 210 7233221-2; φαξ: 210 7233217; 

 e-mail: info@nchr.gr, website: www.nchr.gr 

 

 

Παρατηρήσεις ε�ί του σχεδίου νόµου του Υ�ουργείου Προστασίας 

του Πολίτη «Σύσταση Γραφείου Αντιµετώ�ισης Περιστατικών 

Αυθαιρεσίας στο Υ�ουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες 

διατάξεις»∗∗∗∗ 

 

Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Το ΥBουργείο Προστασίας του Πολίτη Bροωθεί σχέδιο νόµου µε τίτλο 

«Σύσταση Γραφείου ΑντιµετώBισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο 

ΥBουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις». Η ΕΕ∆Α θα ήθελε 

να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι για άλλη µια φορά το 

ΥBουργείο δεν της αBέστειλε το σχέδιο νόµου για Bαρατηρήσεις. Ως εκ 

τούτου, µε δική της Bρωτοβουλία αBοφάσισε να ασχοληθεί µε το κείµενο του 

σχεδίου νόµου Bου είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.opengov.gr.  

Λόγω του Bεριορισµένου διαθέσιµου χρόνου, αλλά και θεµατικών 

ενοτήτων του Bαρόντος σχεδίου νόµου (εφεξής Σ/Ν) Bου δεν άBτονται του 

αντικειµένου της ΕBιτροBής, η ΕΕ∆Α θα Bεριοριστεί σε Bαρατηρήσεις µόνο 

εBί του άρθρου 1 του Σ/Ν.  

 

ΙΙ. Το ζήτηµα της αστυνοµικής αυθαιρεσίας και βίας  

  

Τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει ευρύτατη δηµοσιότητα Bράξεις βίας, 

οι οBοίες Bροέρχονται αBό αστυνοµικά όργανα. Η δολοφονία του Α. 

ΓρηγορόBουλου, η κακοBοίηση Πακιστανών Bολιτών, ο ξυλοδαρµός του Α. 

∆ηµητρίου αBό οµάδα αστυνοµικών στη Θεσσαλονίκη –η Bερίφηµη ιστορία 

της ζαρντινιέρας- και η κακοµεταχείριση νεαρών αλλοδαBών κατά τη 

διάρκεια της κράτησής τους σε αστυνοµικό τµήµα (εξαναγκασµός του ενός 

                                                           
∗ Εισηγήτρια: Λ.-Μ. Μ�ολάνη, Ε�ιστηµονική Συνεργάτιδα ΕΕ∆Α.  
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να χαστουκίζει τον άλλο ενώ οι αστυνοµικοί τους βιντεοσκοBούσαν) είναι 

µερικά αBό τα Bεριστατικά Bου µBορούν να χρησιµοBοιηθούν ως 

Bαραδείγµατα.  

 Άλλωστε, το ΕυρωBαϊκό ∆ικαστήριο για τα ∆ικαιώµατα του 

ΑνθρώBου (εφεξής Ε∆∆Α) έχει καταδικάσει την Ελλάδα 4 φορές για 

Bαραβίαση του άρθρου 2 της ΕΣ∆Α1 και 4 φορές για Bαραβίαση του άρθρου 3 

της ΕΣ∆Α, εν Bροκειµένω για κακοµεταχείριση των Bροσφευγόντων αBό την 

Αστυνοµία.2  

Σηµειωτέον δε ότι η ΕυρωBαϊκή ΕBιτροBή κατά των Βασανιστηρίων 

(εφεξής ΕΠΒ) στις εκθέσεις της για την Ελλάδα κάνει εκτενή αναφορά στα 

ζητήµατα κακοµεταχείρισης αBό όργανα της τάξης.3 Χαρακτηριστική, 

µάλιστα, είναι η Bαρατήρησή της στην Bολύ Bρόσφατη έκθεσή της ότι 

«δυστυχώς, Bαρά τις αντίθετες ενδείξεις, οι ελληνικές αρχές µέχρι σήµερα, 

αρνούνται συστηµατικά να θεωρήσουν ότι η κακοµεταχείριση συνιστά 

σοβαρό Bρόβληµα στην Ελλάδα και δεν έχουν αναλάβει την αναγκαία δράση. 

Για Bαράδειγµα, δεν υBάρχει ένας αξιόBιστος, ανεξάρτητος και 

αBοτελεσµατικός µηχανισµός καταγγελιών κατά της αστυνοµίας Bου θα έχει 

ως αBοτέλεσµα την εξονυχιστική έρευνα καταγγελιών κακοµεταχείρισης».4 

 Ανεξαρτήτως της έκτασης του φαινοµένου της αστυνοµικής 

κακοµεταχείρισης και του αν οι όBοιες καταγγελίες συνιστούν ή όχι 

                                                           

1 Μακαρατζής κατά Ελλάδας, 20.12.2004, Καραγιαννό�ουλος κατά Ελλάδας, 21.06.2007, 

Celiknku κατά Ελλάδας, 05.07.2007, Λεωνίδης κατά Ελλάδας, 08.01.2009. 
2 Μ�έκος και Κουτρό�ουλος κατά Ελλάδας, 13.12.2005, Zelilof κατά Ελλάδας, 

24.05.2007Galotskin κατά Ελλάδας, 14.01.2010, Στεφάνου κατά Ελλάδας, 22.04.2010. 
3 Report to the Government of Greece on the visit to Greece carried out by the European 

Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment (CPT) from 23 September to 5 October 2001, CPT/Inf (2002) 31, Strasbourg, 

20 November 2002, Bαρ. 11-22, Report to the Government of Greece on the visit to Greece 

carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 27 August to 9 September 2005, CPT/Inf 

(2006) 41, Strasbourg, 20 December 2006, Bαρ.12-21, Report to the Government of Greece 

on the visit to Greece carried out by the European Committee for the Prevention of Torture 

and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 20 to 27 February 

2007, CPT/Inf (2008) 3, Strasbourg, 8 February 2008, Bαρ. 11-20, Report to the 

Government of Greece on the visit to Greece carried out by the European Committee for the 

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 

23 to 29 September 2008, CPT/Inf (2009) 20, Strasbourg, 30 June 2009, Bαρ. 10-18.  
4 Report to the Government of Greece on the visit to Greece carried out by the European 

Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment (CPT) from 17 to 29 September 2009, CPT/Inf (2010)33, Strasbourg, 17 

November 2010, Bαρ. 16.  
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µεµονωµένα Bεριστατικά, οι αBοφάσεις του Ε∆∆Α, οι Εκθέσεις της ΕΠΒ και 

οι Εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη5 έχουν θέσει εBανειληµµένως και το 

ζήτηµα της ανεBαρκούς ή µη αBοτελεσµατικής διερεύνησης των 

καταγγελιών Bερί κακοµεταχείρισης είτε στο Bλαίσιο Bειθαρχικού είτε και 

ακόµα δικαστικού ελέγχου.  

 ∆ιεθνή όργανα ελέγχου, όBως η ΕΠΒ, η ΕBιτροBή του ΟΗΕ κατά των 

Βασανιστηρίων6 και η ΕυρωBαϊκή ΕBιτροBή κατά του Ρατσισµού και της 

Μισαλλοδοξίας,7 έχουν διατυBώσει αρκετές φορές τη σύσταση Bερί ίδρυσης 

ενός ανεξάρτητου και αBοτελεσµατικού µηχανισµού διερεύνησης 

καταγγελιών για αστυνοµική κακοµεταχείριση.  

 Το Bαρόν Σ/Ν φαίνεται να αναγνωρίζει το Bρόβληµα και να εBιχειρεί 

να αBαντήσει σε αυτό το αίτηµα και να καλύψει ένα έλλειµµα Bου έχει 

εBισηµανθεί αBό διάφορους φορείς. Σύµφωνα, µάλιστα, µε την Αιτιολογική 

Έκθεση «τα τελευταία χρόνια Bαρατηρούνται Bεριστατικά µη σύννοµης 

συµBεριφοράς Bρος τους Bολίτες του ένστολου BροσωBικού των σωµάτων 

ασφαλείας, η διερεύνηση των οBοίων κρίνεται αντικειµενικά ως 

ελλειµµατική. Ο Bειθαρχικός έλεγχος είναι συχνά χρονοβόρος, µε 

Bεριορισµένη συµµετοχή και ενηµέρωση του καταγγέλλοντος. […] Ως εκ 

τούτου BροκύBτει η ανάγκη για τη σύσταση ενός φορέα Bου να ασχολείται 

αBοκλειστικά µε τα Bεριστατικά αυθαιρεσίας του BροσωBικού των σωµάτων 

ασφαλείας».  

 Η ΕΕ∆Α έχει να Bαρατηρήσεις τα εξής: 

 

ΙΙΙ. Άρθρο 1 Σ/Ν: Σύσταση Γραφείου Αντιµετώ�ισης Περιστατικών 

Αυθαιρεσίας 

 

 Σύµφωνα µε την �αρ. 1: «Το Γραφείο έχει ως αBοστολή τη συλλογή, 

την καταγραφή, την αξιολόγηση και την �εραιτέρω �ροώθηση �ρος 

                                                           

5 Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2006, σελ. 68-69, Ετήσια Έκθεση 2007, σελ. 68-

69. Βλ. και Ειδική έκθεση: Πειθαρχική-διοικητική διερεύνηση καταγγελιών σε βάρος 

αστυνοµικών υ�αλλήλων, Ιούλιος 2004, http://www.synigoros.gr/reports/astinomikoi.pdf.  
6 Committee against Torture, Conclusions and Recommendations: Greece, CAT/C/CR/33/2 

(10 December 2004).  
7 Έκθεση της ECRI για την Ελλάδα, CRI(2009)31, 15 ΣεBτεµβρίου 2009, Bαρ. 175-179.  
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διερεύνηση στις αρµόδιες ΥBηρεσίες ή Αρχές καταγγελιών για Bράξεις του 

ένστολου BροσωBικού της Ελληνικής Αστυνοµίας […]», Bου αφορούν 

σοβαρές Bαραβιάσεις δικαιωµάτων. ΕντύBωση Bροκαλεί η χρήση των όρων 

«και την Bεραιτέρω Bροώθηση Bρος διερεύνηση» καθώς υBονοείται ότι το 

Γραφείο δεν θα Bροβαίνει το ίδιο στη διερεύνηση της ουσίας της 

καταγγελίας. Η ερµηνεία αυτή ενισχύεται και αBό την �αρ. 3 σύµφωνα µε 

την οBοία: «[…] Η ΕBιτροBή αξιολογεί κάθε καταγγελία ή Bεριστατικό για 

την αξιοBιστία τους και για το αν εµBίBτει στις αρµοδιότητες του Γραφείου 

και αBοφασίζει µε Bράξη της είτε για την Bροώθησή της Bρος διερεύνηση 

στις αρµόδιες ΥBηρεσίες ή Αρχές είτε για την αBόρριψή της ως 

αBαράδεκτης». Σηµειώνουµε δε ότι Bροηγούµενο σχέδιο της διάταξης, το 

οBοίο η ΕΕ∆Α είχε την ευκαιρία να Bληροφορηθεί, έκανε λόγο για «τη 

συλλογή, την καταγραφή, την αξιολόγηση και τη διερεύνηση ή την 

�εραιτέρω �ροώθηση �ρος διερεύνηση». ΕBίσης στο Bροηγούµενο 

Bροσχέδιο υBήρχε διάταξη Bου BροέβλεBε τη διενέργεια Bειθαρχικής 

έρευνας αBό το εBιστηµονικό BροσωBικό του Γραφείου και BαρέBεµBε σε 

ανάλογη εφαρµογή διατάξεων του ΚΠ∆ σχετικά µε αBοδεικτικά µέσα, 

κλήτευση µαρτύρων κλB. ΑBό το Bαρόν Σ/Ν αBουσιάζει ανάλογη διάταξη. 

ΕBίσης, είναι αξιοσηµείωτο ότι το Bροηγούµενο σχέδιο της διάταξης 

BροέβλεBε ότι το Bόρισµα της Bειθαρχικής έρευνας υBοβάλλεται στον 

Αρχηγό του οικείου Σώµατος για την άσκηση του Bειθαρχικού ελέγχου 

χωρίς διενέργεια άλλης έρευνας, κάτι Bου εBίσης αBουσιάζει αBό το Bαρόν 

Σ/Ν. 

ΑBό τα ως άνω διαφαίνεται ότι ο ρόλος της ΕBιτροBής θα 

Bεριορίζεται σε µία κρίση εBί του Bαραδεκτού και µόνο της καταγγελίας 

κάτι Bου σαφώς δεν ανταBοκρίνεται στην ουσία του αιτήµατος και της 

ανάγκης ίδρυσης ανεξάρτητου µηχανισµού διερεύνησης καταγγελιών.  

 Η ΕΕ∆Α, εBιBλέον, σηµειώνει ότι δεν είναι Bλήρως σαφής η σχέση 

του υBό σύσταση Γραφείου µε τα όργανα Bειθαρχικού ελέγχου των σωµάτων 

ασφαλείας δεδοµένου ότι σύµφωνα µε την Bαρ. 11 «η λειτουργία του 

Γραφείου αυτού δεν υBοκαθιστά τις υφιστάµενες δοµές υBοβολής και 
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εξέτασης καταγγελιών αυθαιρεσίας σε άλλα όργανα ή αρχές». 

∆ηµιουργούνται δηλαδή τα εξής ερωτήµατα:  

α) εάν η ΕBιτροBή κρίνει µία καταγγελία ως αBαράδεκτη, µBορεί στη 

συνέχεια ο καταγγέλλων να υBοβάλει την καταγγελία του στην Αστυνοµία; 

β) οι καταγγελίες Bου υBοβάλλονται στα σώµατα ασφαλείας και Bου prima 

facie εµBίBτουν στην καθ’ύλην αρµοδιότητα του Γραφείου BρέBει να 

διαβιβάζονται σε αυτό ή µBορούν να εBιληφθούν αυτά εξ αρχής; 

Σηµειώνουµε δε ότι ακόµα και αν η αBόρριψη µίας καταγγελίας αBό την 

Τριµελή ΕBιτροBή ως αBαράδεκτη λόγω αναξιοBιστίας δεν συνεBάγεται ότι 

δεν µBορεί να υBοβληθεί σε άλλα όργανα Bρος διερεύνηση, το γεγονός ότι 

θα έχει ήδη αBορριφθεί αBό την ως άνω ΕBιτροBή θα συνιστά ένα αρνητικό 

τεκµήριο εBί της βασιµότητάς της µε συνέBειες στην Bεραιτέρω διερεύνησή 

της. 

 ΕBίσης, δεν BροβλέBεται η δυνατότητα να εBιλαµβάνεται το Γραφείο 

αυτεBαγγέλτως BεριBτώσεων, όταν για Bαράδειγµα υBάρχουν δηµοσιεύµατα 

στον ΤύBο για Bεριστατικά κακοµεταχείρισης.  

 Παρ. 3: Η Τριµελής ΕBιτροBή Bου θα αξιολογεί τις καταγγελίες 

αBαρτίζεται αBό ένα εBίτιµο ΑρεοBαγίτη ως Πρόεδρο, αBό τον Νοµικό 

Σύµβουλο του Κράτους στο ΥBουργείο Προστασίας του Πολίτη και αBό έναν 

εBίτιµο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή Εφετών. Η στελέχωση της 

ΕBιτροBής σε τόσο υψηλό εBίBεδο αBοτελεί ένδειξη της βαρύτητας Bου 

αBοδίδει το ΥBουργείο στο έργο της. Ωστόσο, δεδοµένης της έλλειψης 

Bρόβλεψης εBιστηµονικού BροσωBικού, όBως έκανε το Bροηγούµενο 

Bροσχέδιο, και του ιδιαίτερου φόρτου εργασίας του Νοµικού Συµβούλου 

εγείρονται αµφιβολίες σχετικά µε την Bλήρη ανταBόκριση της ΕBιτροBής 

στα καθήκοντά της.  

 Παρ. 4: Η διάταξη αυτή BροβλέBει ότι η Τριµελής ΕBιτροBή ερευνά 

υBοθέσεις για τις οBοίες έχει εκδοθεί καταδικαστική αBόφαση του Ε∆∆Α µε 

την οBοία διαBιστώνονται ελλείψεις της Bειθαρχικής διαδικασίας ή νέα 

στοιχεία Bου δεν αξιολογήθηκαν στην Bειθαρχική έρευνα ή την εκδίκαση 

της υBόθεσης και µBορεί υBό συγκεκριµένες BροϋBοθέσεις να αBοφασίζει 

την εκ νέου διερεύνηση της υBόθεσης, την οBοία και Bάλι όµως δεν 
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διενεργεί η ίδια. Η διάταξη αυτή στην ουσία BροβλέBει BερίBτωση 

εBανάληψης της διαδικασίας ακολουθώντας σε ένα βαθµό τα BρότυBα του 

άρθρου 525 ΚΠ∆ (εBανάληψη της διαδικασίας) και του άρθρου 49 του Π∆ 

120/2008 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο Αστυνοµικού ΠροσωBικού» (εBανάληψη 

Bειθαρχικής δίκης). Η διάταξη αυτή συνιστά µία θετική Bροσθήκη σε σχέση 

µε το Bροηγούµενο σχέδιο, αλλά και Bάλι κρίνεται αναγκαία η ουσιαστική 

διερεύνηση της υBόθεσης αBό το Γραφείο.  

 Παρ. 12: Προβληµατισµό Bροκαλεί εBίσης και η στελέχωση του 

Γραφείου. Όχι µόνο δεν BροβλέBεται εBιστηµονικό BροσωBικό αλλά ούτε 

καν αµιγώς Bολιτικό BροσωBικό. Αυτό θα λειτουργούσε ως µία Bεραιτέρω 

εγγύηση για την ανεξαρτησία της λειτουργίας του Γραφείου και την 

διασκέδαση «υBονοιών για συγκάλυψη στα Bλαίσια της κακώς εννοούµενης 

συναδελφικής αλληλεγγύης» κάτι Bου αBοτελεί και µέρος της 

συλλογιστικής του ΥBουργείου Bου το οδήγησε στην ίδρυση του Γραφείου, 

σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση.   

 

IV. Καταληκτικές Παρατηρήσεις 

 

 Η ΕΕ∆Α θεωρεί την ίδρυση ενός Γραφείου ΑντιµετώBισης 

Περιστατικών Αυθαιρεσίας ως κατ’ αρχήν µία σηµαντική Bρωτοβουλία. 

Εντούτοις, οι εBιµέρους διατάξεις Bου διέBουν τη λειτουργία του δεν 

ανταBοκρίνονται στις ανάγκες Bου καλείται να καλύψει και στο σκοBό Bου 

BρέBει να εBιτελέσει. Η ΕΕ∆Α καλεί το ΥBουργείο να αναµορφώσει το 

άρθρο 1 του Bαρόντος Σ/Ν λαµβάνοντας υBόψη του τις συστάσεις των 

διεθνών οργάνων ελέγχου, τη Γνώµη του ΕBιτρόBου για τα ∆ικαιώµατα του 

ΑνθρώBου του Συµβουλίου της ΕυρώBης σχετικά µε τα BρότυBα Bου BρέBει 

να Bληροί ένας ανεξάρτητος και αBοτελεσµατικός µηχανισµός διερεύνησης 

καταγγελιών κατά της αστυνοµίας, Bου στηρίζεται στη νοµολογία του 

Ε∆∆Α,8 καθώς και το Bροηγούµενο σχέδιο της διάταξης, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι το τελευταίο ανταBοκρινόταν Bλήρως στα διεθνή BρότυBα.  

                                                           

8 Commissioner for Human Rights, Opinion concerning Independent and Effective 

Determination of Complaints against the Police, CommDH(2009)4, 12.03.2009.  
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Η ΕΕ∆Α, εBίσης, θα ήθελε να εBισηµάνει ότι, Bαρά τα όBοια µέτρα 

καταστολής Bεριστατικών αυθαιρεσίας αBό τα σώµατα ασφαλείας, η 

αBοτελεσµατική αντιµετώBιση του φαινοµένου Bερνάει µέσα αBό τη σωστή 

–αρχική και Bεριοδική- εκBαίδευση των οργάνων της τάξης. Η Bρόληψη 

αBοφέρει Bάντοτε καλύτερα αBοτελέσµατα αBό την καταστολή και αυτή 

µBορεί να εBιτευχθεί µόνο µέσω της σωστής εκBαίδευσης των σωµάτων 

ασφαλείας, κυρίως στα ανθρώBινα δικαιώµατα αλλά και σε µεθόδους 

ανακριτικής, ειδικά σε ό,τι αφορά την Αστυνοµία. 9 

Η ΕΕ∆Α δράττεται της ευκαιρίας να σηµειώσει ότι µε δική της 

Bρωτοβουλία είχε Bροτείνει στο ΥBουργείο Εσωτερικών (στο οBοίο είχε 

ενσωµατωθεί το ΥBουργείο ∆ηµόσιας Τάξης) την εκBόνηση και υλοBοίηση 

ενός Bρογράµµατος εκBαίδευσης αστυνοµικών στα δικαιώµατα του 

ανθρώBου. Η Bρότασή της είχε γίνει κατ’ αρχήν δεκτή αBό την Bολιτική 

ηγεσία του ΥBουργείου και BραγµατοBοιήθηκαν δύο συναντήσεις της Bρος 

τούτο συσταθείσας οµάδας εργασίας. Η ίδια η υλοBοίηση όµως ουδόλως 

Bροχώρησε. 

ΕBιBλέον, µετά την αλλαγή της κυβέρνησης, το ΥBουργείο 

Προστασίας του Πολίτη συνέστησε νέα οµάδα εργασίας για τα θέµατα 

εκBαίδευσης, η οBοία όµως αBοτελείτο µόνο αBό υBηρεσιακά στελέχη. Παρά 

το αίτηµα Bου υBέβαλε ο Πρόεδρος της ΕΕ∆Α στον υφυBουργό Προστασίας 

του Πολίτη αρµόδιο για τα θέµατα εκBαίδευσης των αστυνοµικών, η ΕΕ∆Α 

δεν συµBεριλήφθηκε στη σχετική οµάδα εργασίας. Μέχρι και τον Ιούλιο του 

2010 η οµάδα του ΥBουργείου δεν είχε ολοκληρώσει το έργο της.10  

Οι καθυστερήσεις αυτές και η αBουσία ενός συστηµατικού τρόBου 

Bροσέγγισης του θέµατος γεννούν εύλογες αµφιβολίες ως Bρος την ύBαρξη 

βούλησης για ουσιαστικές αλλαγές στον τοµέα της εκBαίδευσης των 

αστυνοµικών σε ζητήµατα Bροστασίας ανθρωBίνων δικαιωµάτων. Παρόλα 

αυτά, η ΕΕ∆Α εκφράζει και Bάλι τη βούλησή της αλλά και τη διαθεσιµότητά 

της να συνεργαστεί µε το ΥBουργείο σε όλο το φάσµα των σχετικών µε την 

εκBαίδευση δράσεων. 

                                                           

9 Βλ. ΕΕ∆Α, «Οι συνθήκες κράτησης σε αστυνοµικά κρατητήρια και χώρους κράτησης 

αλλοδαBών», 29.04.2010, <www.nchr.gr>.  
10 Βλ. ΕΕ∆Α, Ετήσια Έκθεση 2009, σελ. 28-29.  


