Ελεκεξσηηθό Σεκείσκα
Εηδηθή έθζεζε ηνπ Σπλεγόξνπ σο Εζληθνύ Μεραληζκνύ Δηεξεύλεζεο
Πεξηζηαηηθώλ Απζαηξεζίαο γηα ην 2020
Ο Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δηαπηζηώλεη, όηη ην 2020 ζεκεηώλεηαη κηα απνθαζηζηηθή
θακπή γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ πεηζαξρηθώλ παξαπησκάησλ αζηπλνκηθώλ ή
άιισλ νξγάλσλ ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο. Η αύμεζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ
ππνβάιινληαη ζηνλ Σπλήγνξν σο Εζληθό Μεραληζκό Δηεξεύλεζεο Πεξηζηαηηθώλ
Απζαηξεζίαο, ζπλνιηθά θαηά 26% θαη από πνιίηεο ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 75%,
απνηειεί αλαγλώξηζε ηεο θαζνξηζηηθήο ζπκβνιήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ζηελ
δηαζθάιηζε αλεμάξηεησλ, ακεξόιεπησλ θαη ελαξκνληζκέλσλ κε ηηο νπζηαζηηθέο
θαη δηαδηθαζηηθέο εγγπήζεηο πεηζαξρηθώλ εξεπλώλ. Η απμεηηθή ηάζε ζε
θαηαγγειίεο εξεπλεηέσλ πεξηζηαηηθώλ είλαη έλα ζαθέο κήλπκα, όηη κπνξεί θαη
πξέπεη λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή δηεξεύλεζε γηα απζαίξεηεο ζπκπεξηθνξέο
πνπ πιήηηνπλ ηε δσή, ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ
αλζξώπσλ. Παξάιιεια, ε λνκνζεηηθή ελίζρπζε ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο κε
ζεζκηθά εξγαιεία επαπμάλεη ηελ νπζηαζηηθή δπλαηόηεηα λα επηηειέζεη ηελ
θξίζηκε απηή απνζηνιή ηεο γηα ην θξάηνο δηθαίνπ.
ηελ ηξίηε θαηά ζεηξά έθζεζε ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε κε ηελ εηδηθή αξκνδηόηεηα ηνπ
Δζληθνύ Μεραληζκνύ Γηεξεύλεζεο Πεξηζηαηηθώλ Απζαηξεζίαο, γηα ππαίηηεο πξάμεηο ή
παξαιείςεηο ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνύ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ληκεληθνύ
ώκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο θαη ησλ ππαιιήισλ
ησλ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο, ν πλήγνξνο αλαθέξεη όηη ην 2020 ππνβιήζεθαλ
ζπλνιηθά 263 ππνζέζεηο (αύμεζε θαηά 26% από ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν), ζηε
ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλόηεηα από ηελ ΔΛΑ (209 ππνζέζεηο, αύμεζε θαηά 18%), 53
ππνζέζεηο από πνιίηεο (αύμεζε θαηά 76,6%), 1 ππόζεζε από ην ΝΚ κε ζρεηηθό
θάθειν από ηε Γηνίθεζε θαη θακία ππόζεζε από ην ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ή ηε Γεληθή
Γξακκαηεία Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο.
Ο λόκνο νξίδεη ηελ ππνρξέσζε όισλ ησλ ππεξεζηώλ λα δηαβηβάζνπλ ζηνλ Δζληθό
Μεραληζκό Γηεξεύλεζεο Πεξηζηαηηθώλ Απζαηξεζίαο ηηο δηαηαγέο
δηελέξγεηαο
εζσηεξηθώλ πεηζαξρηθώλ εξεπλώλ γηα θάζε πεξηζηαηηθό πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηόηεηά
ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη αλεμάξηεηε δηθή ηνπ έξεπλα, γηα ηελ νπνία δηαζέηεη
πιένλ ζεζκηθά εξγαιεία όπσο θιήηεπζε καξηύξσλ, ιήςε έλνξθσλ θαηαζέζεσλ,
παξαγγειία πξαγκαηνγλσκνζύλεο θ.α. ή λα παξαθνινπζήζεη ηελ πεηζαξρηθή έξεπλα,
επηθπιαζζόκελνο ησλ δηθώλ ηνπ ελεξγεηώλ, λα δεηήζεη νπνηεδήπνηε ζρεηηθά ζηνηρεία
από ηηο ππεξεζίεο θαη λα απνθαλζεί κε πόξηζκα γηα ηελ πιεξόηεηα ηνπ θαθέινπ ηεο
έξεπλαο πξηλ ιεθζεί απόθαζε από ηε Γηνίθεζε. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη απόθιηζε από
ην πόξηζκα ηνπ Δζληθνύ κεραληζκνύ παξά κόλνλ κε εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε
αηηηνινγία, ειιείςεη ηεο νπνίαο, ν λόκνο .4622/2020 πξνβιέπεη όηη ν πλήγνξνο κπνξεί
λα παξαπέκςεη ηελ ππόζεζε ζηνλ αξκόδην Τπνπξγό γηα ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο σο
πεηζαξρηθνύ πξντζηακέλνπ.
Από ηα 90 πνξίζκαηα πνπ εθδόζεθαλ ην 2020 γηα ππνζέζεηο εληόο αξκνδηόηεηαο ηνπ
Δζληθνύ Μεραληζκνύ, 37 έξεπλεο αλαπέκθζεθαλ από ηνλ πλήγνξν πξνο ηε Γηνίθεζε
γηα ζπκπιήξσζε ηεο έξεπλαο (ην 59% από απηέο αθνξνύλ δηεξεύλεζε πξνζβνιήο
ζσκαηηθήο αθεξαηόηεηαο ή πγείαο) θαη 53 έξεπλεο θξίζεθαλ, όηη δελ ρξήδνπλ
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ζπκπιήξσζεο, εθηόο γεληθώλ παξαηεξήζεσλ γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλώλ ζε παξόκνηεο
ππνζέζεηο. Σν γεγνλόο, όηη ζε απμαλόκελν βαζκό νη εζσηεξηθέο έξεπλεο άξρηζαλ λα
αληαπνθξίλνληαη ζηα ερέγγπα εκπεξηζηαησκέλεο έξεπλαο, αλαδεηθλύεη ηε ζεκαζία ηνπ
ζεζκηθνύ δηαιόγνπ ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ κε ηε Γηνίθεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ
πεηζαξρηθώλ εξεπλώλ ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο λνκνινγίαο ησλ εζληθώλ
δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ (ΔΓΓΑ). Η
Γηνίθεζε αληαπνθξίζεθε ζπκπιεξώλνληαο ηα αλαπεκθζέληα πνξίζκαηα ζηηο
πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο. Ο Σπλήγνξνο παξάπεκςε ην 2020 ζηνλ Υπνπξγό
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 4 πεξηπηώζεηο αλεπαξθώο αηηηνινγεκέλεο απόθιηζεο
ησλ ππεξεζηώλ ηνπ από ην δηαηαθηηθό ησλ πνξηζκάησλ ηνπ Εζληθνύ
Μεραληζκνύ. Η εμέιημε ησλ ππνζέζεσλ απηώλ ζα είλαη ελδεηθηηθή ηεο δηάζεζεο
νπζηαζηηθήο βειηίσζεο ησλ εζσηεξηθώλ εξεπλώλ ηεο Δηνίθεζεο γηα πεξηζηαηηθά
απζαηξεζίαο.
ε 7 πεξηπηώζεηο εξεπλώλ ηεο ΔΛΑ αλαθέξνληαη θπξώζεηο. Ο Δζληθόο Μεραληζκόο
επηζεκαίλεη, όηη ε επηβνιή αλάινγεο κε ην παξάπησκα πεηζαξρηθήο θύξσζεο είλαη απηή
πνπ απνθαζηζηά ηε λνκηκόηεηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο.
ε κία πεξίπησζε ην 2020 δηαβηβάζηεθε ζηνλ πλήγνξν θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ηνπ
ΔΓΓΑ γηα πιεκκέιεηεο πεηζαξρηθήο δηεξεύλεζεο θαη ν ζρεηηθόο πεηζαξρηθόο θάθεινο
ηεο Γηνίθεζεο (Κσλζηαληηλόπνπινο θ.α. θαηά Διιάδαο, απόθαζε ΔΓΓΑ ηεο 22-112018 γηα θαθνπνίεζε από αζηπλνκηθνύο θξαηνπκέλσλ ζην Καηάζηεκα θξάηεζεο
Γξεβελώλ). Ο πλήγνξνο δήηεζε ηελ εθ λένπ πεηζαξρηθή δηεξεύλεζε ηεο ππόζεζεο από
ηελ ΔΛΑ βάζεη ησλ θξίζεσλ ηνπ ΔΓΓΑ.
Από πιεπξάο ζεκαηηθήο, νη πξνζβνιέο ζσκαηηθήο αθεξαηόηεηαο ή πγείαο
αληηζηνηρνύλ ζηαζεξά θαη ην 2020 ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ππνζέζεσλ πνπ
ππνβιήζεθαλ (45%), ελώ απμήζεθαλ νη θεξόκελεο πξνζβνιέο πξνζσπηθήο
ειεπζεξίαο (25% ηνπ ζπλόινπ).
Ο Δζληθόο Μεραληζκόο παξαηεξεί θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά δεηήκαηα γηα ην ζύλνιν ησλ
αλαθνξώλ ηνπ 2020, αλεμαξηήησο νινθιήξσζεο ή κε ηεο έξεπλαο, όπσο είλαη όηη
ζπρλά ηα θαηαγγειιόκελα πεξηζηαηηθά απζαηξεζίαο αθνξνύλ πξόζσπα πνπ αλήθνπλ
ζε επάισηεο νκάδεο, ηδίσο άηνκα λεαξήο ειηθίαο ή αιινδαπνύο, ελώ ζε ιηγόηεξεο,
αιιά ελδεηθηηθέο, πεξηπηώζεηο εκθαλίδεηαη ην ζηνηρείν ηεο δηάθξηζεο θαηά πξνζώπσλ
ιόγσ θπιεηηθήο θαηαγσγήο (Ρνκά), ιόγσ ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ,
ραξαθηεξηζηηθώλ ή ηαπηόηεηαο θύινπ θ.α. Υαξαθηεξηζηηθά δεηήκαηα θαηαγξάθνληαη
ζηελ έθζεζε σο πξνο ηηο αλαθνξέο ηνπ 2020 θαη ζρεηηθά κε πξνζαγσγέο θαη ηελ
ηήξεζε ησλ όξσλ λόκηκεο θξάηεζεο ζε αζηπλνκηθά ηκήκαηα. Δπίζεο θαηαγξάθεηαη ην
γεγνλόο όηη νη θαηαγγειίεο γηα άζθεζε βίαο θαηά ηνλ έιεγρν ηήξεζεο ησλ κέηξσλ θαηά
ηνπ COVID-19 θέξνληαη λα αθνξνύλ θαηά θύξην ιόγν αιινδαπνύο, αηηνύληεο άζπιν θαη
άιιεο επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνύ.
Αζθώληαο παξεκβαηηθό ξόιν γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ πεηζαξρηθώλ εξεπλώλ, ν
πλήγνξνο θαηαγξάθεη ην 2020 ηηο ζπζηάζεηο πνπ απεπζύλεη ζηα αξκόδηα όξγαλα ηεο
Γηνίθεζεο κε ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ
εκπεξηζηαησκέλεο έξεπλαο ηεο λνκνινγίαο, ζε κηα ζεηξά από ππνζέζεηο κε επξύ
αληηθείκελν, όπσο ην κέηξν ηεο αζθεζείζαο βίαο θαηά ηε δηάξθεηα επεηζνδίσλ, ε ξίςε
ρεκηθώλ, νη πξνζαγσγέο ή/θαη νη ζπλζήθεο ηξαπκαηηζκνύ πξνζώπσλ. Αλαθέξεηαη
επίζεο αλαιπηηθά ζηελ εμέιημε ππνζέζεσλ ειέγρσλ θαη επεηζνδίσλ ηνπ Ννεκβξίνπ θαη
ηνπ Γεθεκβξίνπ 2019, επηζεκαίλνληαο ηελ ύπαξμε θελώλ θαη θαζπζηεξήζεσλ,
πξνθεηκέλνπ λα ηνλίζεη ηελ αλάγθε δηεμνδηθήο έξεπλαο από ηελ ΔΛΑ θαη νπζηαζηηθήο
ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Δζληθό Μεραληζκό, δεδνκέλεο ηεο έθηαζεο θαη ηνπ
επαλαιακβαλόκελνπ ραξαθηήξα ησλ θαηαγγειιόκελσλ πεξηζηαηηθώλ.
Η έθζεζε ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ αλαιύεη ζε ρσξηζηή ελόηεηα, όπσο θαη ηα
πξνεγνύκελα ρξόληα, ηα ζπλήζε δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ νη πεηζαξρηθέο
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έξεπλεο ηεο Γηνίθεζεο ην 2020, πξνθεηκέλνπ λα επρεξήο ε παξαθνινύζεζε ηεο
εμέιημήο ηνπο δηαρξνληθά. εκαληηθή βειηίσζε ζεκεηώζεθε σο πξνο ηελ ηππηθή
απόζηαζε ηνπ δηελεξγνύληνο ηελ πξνθαηαξθηηθή έξεπλα από ηνπο εκπιεθόκελνπο
αζηπλνκηθνύο, θαηόπηλ απνδνρήο ζρεηηθήο πξόηαζεο ηνπ πλεγόξνπ από ηνλ
θαλνληζηηθό λνκνζέηε ζην ηέινο ηνπ 2019. Παξακέλνπλ σζηόζν άιια δηαδηθαζηηθά
πξνβιήκαηα ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, όπσο ε παξάιεηςε δηελέξγεηαο ηππηθήο έξεπλαο,
ε παξάιεηςε εξεπλεηέσλ δεηεκάησλ (παξάπιεπξε θαθνπνίεζε, ξαηζηζηηθό θίλεηξν,
πξνζδηνξηζκόο ηνπ δξάζηε θ.α.), ε παξάιεηςε εμέηαζεο αιινδαπώλ θξαηνπκέλσλ, ε
κε αλαδήηεζε ηξίησλ καξηύξσλ πέξαλ ησλ αζηπλνκηθώλ, ε κε αλαδήηεζε βαιιηζηηθώλ
εθζέζεσλ, θσηνγξαθηθνύ θαη βηληενιεπηηθνύ πιηθνύ, ε πξνβιεκαηηθή αμηνιόγεζε ηνπ
απνδεηθηηθνύ πιηθνύ (κε ηήξεζε ίζσλ απνζηάζεσλ, παξάιεηςε εξσηήζεσλ,
παλνκνηόηππεο θαηαζέζεηο, πιεκκειήο αμηνιόγεζε ηαηξηθώλ επξεκάησλ, ειιηπήο
ηεθκεξίσζε σο πξνο θπξώζεηο θ.α.), ε κε αλαζηνιή ηεο απόθαζεο έσο ην πόξηζκα
ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ, ε κε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο απηνηέιεηαο ηεο πεηζαξρηθήο
δίθεο από ηελ πνηληθή θ.α.
Οη ζεηηθέο λνκνζεηηθέο εμειίμεηο ην 2020 κε ηελ απνδνρή ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Δζληθνύ
Μεραληζκνύ γηα ελίζρπζε ησλ ζεζκηθώλ ηνπ κέζσλ θαη ηεο ζηειέρσζήο ηνπ
(Ν.4662/2020, Ν.4760/2020), αλακέλεηαη λα ζπκπιεξσζνύλ κε ηελ ελαξκόληζε ηεο
λνκνζεζίαο κε ηα πξόηππα θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο («αξρέο ηεο
Βελεηίαο») γηα ηελ επηινγή ησλ ζηειερώλ ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ από ηελ ίδηα ηελ
Αλεμάξηεηε Αξρή θαη γηα πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηεο αλεμαξηεζίαο.
Οη λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο ησλ εθζέζεσλ ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ ησλ δύν ηειεπηαίσλ
εηώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε πεηζαξρηθή δηεξεύλεζε ησλ πεξηζηαηηθώλ
απζαηξεζίαο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί ζην ζύλνιό ηνπο. Ο Σπλήγνξνο ζηελ παξνύζα
έθζεζε επαλαθέξεη κία από ηηο πην ζεκαληηθέο κεηαμύ απηώλ, ηελ πξόηαζε γηα
εγθαηάζηαζε θακεξώλ θαη ιήςε βηληενιεπηηθνύ πιηθνύ ζε όινπο ηνπο ρώξνπο
αζηπλνκηθήο θξάηεζεο θαη δηαηήξεζε ηνπ ζρεηηθνύ βηληενιεπηηθνύ πιηθνύ επί
ηξίκελν.
Όπσο ηνλίδεη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε Αλδξέαο Πνηηάθεο, ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο
δηεξεύλεζεο θάζε πεξηζηαηηθνύ, κε όξνπο δηαθάλεηαο θαη ακεξνιεςίαο, έρεη θαηαιπηηθό
ξόιν ζηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απζαηξεζίαο θαη ζηελ επαλαβεβαίσζε ηεο
εκπηζηνζύλεο ησλ πνιηηώλ ζηελ απνζηνιή ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο ζε έλα θξάηνο
δηθαίνπ.
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