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Γνωµοδότηση ε ί του σχεδίου  ροεδρικού διατάγµατος του 

Υ ουργείου ∆ηµόσιας Τάξης «Κώδικας ∆εοντολογίας 

Αστυνοµικού»  

 

 

Με το υ8’ αριθ. 29/28 Α8ριλίου 2004 έγγραφο του κ. Υ8ουργού 

∆ηµόσιας Τάξης µας διαβιβάσθηκε το κείµενο σχεδίου 8ροεδρικού διατάγµατος 

µε τίτλο «Κώδικας ∆εοντολογίας του Αστυνοµικού». Ε8ί του σχεδίου αυτού, η 

Εθνική Ε8ιτρο8ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ8ου εκφέρει τη γνώµη της1 

σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρ. 1 8αρ. 6 εδ. β΄ Ν. 2667/1998 «Σύσταση 

Εθνικής Ε8ιτρο8ής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ8ου και της Εθνικής 

Ε8ιτρο8ής Βιοηθικής» (ΦΕΚ Α΄ 281/18.12.1998). 

Η ΕΕ∆Α, καταρχήν, θεωρεί ότι είναι α8αραίτητη η αρωγή του 

αστυνοµικού µε την 8αροχή εύχρηστων και σαφών οδηγιών κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων του, σκέψη 8ου 8ροφανώς ενέ8νευσε και την εκ8όνηση του 

σχεδίου 8ροεδρικού διατάγµατος 8ου µας α8εστάλη 8ρος γνωµάτευση. Ε8ί του 

σχεδίου αυτού, 8ροβαίνουµε στις 8αρακάτω 8αρατηρήσεις, γενικές (ε8ί του 

συνόλου) και ειδικές (κατ’ άρθρο):  

 

A. Γενικές  αρατηρήσεις ε ί του συνόλου του σχεδίου Π∆: 

 

1. Ως 8ρώτη γενική 8αρατήρηση, η ΕΕ∆Α ε8ισηµαίνει ότι, ό8ως ακριβώς η 

έλλειψη ύ8αρξης οδηγιών 8ρος τα αστυνοµικά όργανα για την ορθή εκτέλεση 

των καθηκόντων τους είναι αρνητικό φαινόµενο, εξίσου αρνητική είναι και η 

συρροή οδηγιών µε διάφορα κείµενα, 8ου εκδίδονται συγχρόνως και µερικά 

                                                 
1 Eισηγητές: Η Πρόεδρος κα Αλίκη Γιωτο�ούλου-Μαραγκο�ούλου και η κα Χρυσούλα Μουκίου, 

∆ικηγόρος ∆ρ.Ν., Ε�ιστηµονική Συνεργάτις ΕΕ∆Α. 
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α8ό τα ο8οία, µάλιστα, 8εριέχουν αντιφατικές διατάξεις. Η σύγχυση 8ου θα 

8ροκληθεί στο χρήστη όλων αυτών των οδηγιών είναι 8ροφανής και θα τον 

οδηγήσει, 8ιθανώς, σε αδιέξοδο. Ό8ως, ίσως, γνωρίζει το Υ8ουργείο, µε το ο8οίο 

συνεργαστήκαµε, άλλωστε, ε8ί του θέµατος αυτού, εκδόθηκε µε 8ρωτοβουλία 

του ΕΕ∆Α ελληνική µετάφραση εγχειριδίου για την αστυνοµία 8ου συνέταξε 

το γραφείο του Ύ8ατου Αρµοστή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ8ου του ΟΗΕ. 

Το σύντοµο αυτό εγχειρίδιο 8αρά την α8λότητά του είναι σοφό, διότι η κάθε 

οδηγία του 8ροέρχεται α8ό διατάξεις διεθνών κειµένων, τα 8λείστα των ο8οίων 

έχει κυρώσει η Ελλάδα.2 Άρα, α8οτελούν κανόνες τόσο του διεθνούς όσο και 

του εθνικού δικαίου, αυξηµένης τυ8ικής ισχύος έναντι των εθνικών νόµων. 

Πλην του εγχειριδίου αυτού, 8ληροφορούµαστε ότι 8ρόκειται να εκδοθεί και ο 

Ευρω8αϊκός Κώδικας Αστυνοµικής ∆εοντολογίας, σύµφωνα µε σύσταση του 

Συµβουλίου της Ευρώ8ης και, 8αράλληλα, το Εγχειρίδιο Ασφάλειας της 

Αστυνοµίας. Σε αυτά, 8ροστίθεται και το υ8ό µελέτη σχέδιο 8ροεδρικού 

διατάγµατος µε τίτλο «Κώδικας ∆εοντολογίας του Αστυνοµικού». Σηµειωτέον, 

ότι α8ό όλα τα αναφερθέντα κείµενα, το 8ρώτο (εγχειρίδιο του ΟΗΕ), ήδη, 

εξεδόθη και τα υ8όλοι8α 8ρόκειται να εκδοθούν σε 8ενήντα χιλιάδες αντίτυ8α 

έκαστο, το δε τελευταίο (υ8ό έκδοση 8ροεδρικό διάταγµα) θα 8αραδοθεί, 

υ8οθέτουµε, σε όλους τους αστυνοµικούς µετά τη δηµοσίευσή του στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Είναι, συνε8ώς, φανερό ότι ο α8λός αστυνοµικός 

θα βρεθεί σε 8ολύ δύσκολη θέση υ8οχρεούµενος τυχόν να 8ροσφύγει σε 

οδηγίες διαφορετικών κειµένων, οι ο8οίες, µάλιστα, διαφέρουν µεταξύ τους σε 

µερικά σοβαρά σηµεία. Α8οτέλεσµα θα είναι η 8αράλειψη ή η α8οφυγή χρήσης 

των κειµένων αυτών ή η 8ρόκληση σύγχυσης.   

2. Σηµειώνουµε, ε8ίσης, ως δεύτερη γενική 8αρατήρηση, ότι ο τίτλος του 

Π∆ «Κώδικας ∆εοντολογίας του Αστυνοµικού», εµ8εριέχει αντίφαση, διότι οι 

κανόνες δεοντολογίας είναι ηθικοί κανόνες, ενώ µε τα κανονιστικά 8ροεδρικά 

διατάγµατα, τίθενται νοµικοί δεσµευτικοί κανόνες. Περαιτέρω, ο 

χαρακτηρισµός του κειµένου ως «Κώδικα» δεν είναι νοµικά ακριβής, διότι µε το 

                                                 
2 Συνηµµένα υ8οβάλλουµε κατάσταση των διεθνών συµβάσεων και 8ρωτοκόλλων στα ο8οία 

αναφέρεται το 8αρα8άνω εγχειρίδιο (Παράρτηµα, Πίνακας Α). Τα υ8όλοι8α διεθνή κείµενα 

(αρχές και κώδικες) 8ου 8εριέχονται στον Πίνακα Β του Παραρτήµατος α8οτελούν κανόνες του 

διεθνούς δικαίου, τους ο8οίους υιοθετούν όλες οι χώρες. 
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σχέδιο Π∆ δεν ε8ιχειρείται η κωδικο8οίηση όλων των σήµερα ισχυόντων 

κανόνων εθνικού και διεθνούς δικαίου, σχετικά µε τη συµ8εριφορά των 

αστυνοµικών οργάνων. Άλλωστε, η κωδικο8οίηση αυτή θα α8αιτούσε ειδική 

8ρος τούτο, νοµοθετική εξουσιοδότηση. 

3. Ως 8ρος το 8εριεχόµενό τους, οι κανόνες αυτοί έχουν τη µορφή 

8ροτρο8ών και συµβουλών και είναι κατανεµηµένοι, α8ό νοµοτεχνικής 

ά8οψης, κατά τρό8ο όχι αυστηρά ορθολογιστικό, ό8ως θα α8αιτούσε η 

κατάταξή τους ανά θεµατικές ενότητες (Βλ. σχετικά το Εγχειρίδιο του ΟΗΕ),  

αλλά κατά τρό8ο αοριστολογικό και αστηµατο8οίητο. 

4.  Με βάση τα 8αρα8άνω, το συµ8έρασµά µας είναι ότι καλό είναι να 

ε8ιλεγεί ένας µόνον Οδηγός για τους Αστυνοµικούς, ό8οιον το Υ8ουργείο 

κρίνει 8ιο συστηµατικό και εύχρηστο και ο ο8οίος, µάλιστα, να α8οτελέσει και 

αντικείµενο διδασκαλίας στις αστυνοµικές σχολές όλων των βαθµών. Εν 8άση 

δε 8ερι8τώσει και 8ρος εκ8λήρωση του αιτήµατος της ε8ιστολής του 

Υ8ουργείου, διατυ8ώνουµε και τις ειδικές 8αρατηρήσεις µας ε8ί του κειµένου 

8ου µας α8εστάλη, το ο8οίο 8ροσ8αθούµε να βελτιώσουµε κατά το δυνατό, για 

την 8ερί8τωση 8ου τελικά θα α8οτελούσε Οδηγό του Αστυνοµικού. 

 

Β. Παρατηρήσεις κατ’ άρθρο ε ί του σχεδίου Π∆  

 

Α8ό την ανάγνωση του κειµένου 8ροκύ8τει ότι το υ8ό εξέταση σχέδιο 

βασίζεται σε δύο κύριους άξονες: Την α8αλλαγή ευθύνης του αστυνοµικού 

οργάνου α8ό κάθε 8αράνοµη και αντίθετη 8ρος τους κανόνες 8ροστασίας των 

ανθρω8ίνων δικαιωµάτων ενέργεια, εάν ενεργεί κατ’ εντολή 8ροϊσταµένων 

οργάνων του, και την έλλειψη δεσµευτικών κανόνων σε ό,τι αφορά στην 

8ροστασία των ανθρω8ίνων δικαιωµάτων, ιδιαίτερα δε, ως 8ρος την ανάγκη 

λήψης θετικών µέτρων υ8έρ αδύναµων κοινωνικά οµάδων. Οι γενικές αυτές 

κατευθύνσεις καθιστούν το υ8ό εξέταση κείµενο σχετικώς αδύναµο α8ό τη 

σκο8ιά 8ροστασίας των ανθρω8ίνων δικαιωµάτων. 

Η ΕΕ∆Α αφού έλαβε υ8όψη  της όλα τα ευρω8αϊκά και διεθνή κείµενα, 

8ου έχουν κυρωθεί µε νόµο του ελληνικού κράτους και τους γενικά 

8αραδεδεγµένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, 8ου α8οτελούν εσωτερικό 
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δίκαιο µε αυξηµένη τυ8ική ισχύ έναντι του τυ8ικού νόµου3 και τα ο8οία 

8ροστατεύουν τα ανθρώ8ινα δικαιώµατα, καθώς και τα κείµενα της Γενικής 

Συνέλευσης και των Ε8ιτρο8ών των Ηνωµένων Εθνών4 µε τα ο8οία τίθενται 

γενικοί κανόνες (αρχές και κώδικες) των οργάνων 8ου είναι υ8εύθυνα για την 

ε8ιβολή του νόµου 8ροτείνει τα εξής: 

 

Άρθρο 1 (Γενικές Υ οχρεώσεις) 

1. Άρθρο 1  αρ. 2: Προτείνεται η αναδιατύ8ωση της 8αραγράφου 2 ως εξής: 

«2.α. Ο σεβασµός της αξίας του ανθρώ8ου και η 8ροστασία των δικαιωµάτων 

του ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου5 κατά το 

εσωτερικό, το ευρω'αϊκό6 και κατά το διεθνές δίκαιο,7 α8οτελεί 

8ρωταρχική υ8οχρέωση και διαρκή µέριµνά του, ώστε να υ'οστηρίζει και να 

ε'ιβάλει τα δικαιώµατα όλων των ανθρώ'ων»8.  

 

 

 

 

 

                                                 
3 Βλ. Παράρτηµα, Πίνακας Α. 
4 Βλ. Παράρτηµα, Πίνακας Β. 
5 Βλ. άρθρο 25 8αρ. 1 Σ: «Τα δικαιώµατα του ανθρώ�ου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού 

συνόλου…τελούν υ�ό την εγγύηση του Κράτους». Η διάκριση ανάµεσα σε ατοµικά και συλλογικά 

δικαιώµατα, 8ου υιοθετεί το σχέδιο Π∆  δεν ακριβολογεί νοµικά, διότι η κλασική διάκριση των 

ανθρω8ίνων δικαιωµάτων είναι εκείνη 8ου διακρίνει ανάµεσα σε ατοµικά, κοινωνικά και 

8ολιτικά (ΜΑΝΕΣΗΣ, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, Α΄, 1982, σ. 25, ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Ατοµικά και 

Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, 2002, σ. 32 ε8.). Στο 8λαίσιο της διάκρισης αυτής, υφίστανται και µη 

ατοµικά, κοινωνικά, δικαιώµατα, τα ο8οία δεν είναι συλλογικά,  δεν ασκούνται δηλ. α8ό οµάδα 

ανθρώ8ων (ό8ως λ.χ. το δικαίωµα συναθροίσεως) αλλά α8ό µεµονωµένα άτοµα (ό8ως λ.χ. το 

δικαίωµα στην υγεία) και τα ο8οία, ε8ίσης, γεννούν υ8οχρεώσεις για τα όργανα της 

αστυνοµίας. Ο ατοµικός ή συλλογικός χαρακτήρας του δικαιώµατος δεν αφορά δηλ. στη φύση 

του, αλλά στον τρό8ο άσκησής του. Για το λόγο αυτό, και στην αναθεωρηθείσα διάταξη του 

άρθρου 25 8αρ. 1 Σ, ο αναθεωρητικός Νοµοθέτης κάνει λόγο για δικαιώµατα «ως ατόµου και ως 

µέλους του κοινωνικού συνόλου», ούτως ώστε στη φράση αυτή να συµ8εριλάβει τόσο τα 

ατοµικά, όσο και τα κοινωνικά και 8ολιτικά δικαιώµατα, είτε αυτά ασκούνται ατοµικά είτε 

συλλογικά. 
6 ΕΣ∆Α., άρθρο 1. 
7 ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (Βλ. 8αρακ. Παράρτηµα, Πίνακας 

Α, αριθµ.4) άρθρ. 2 (3). 
8 Προτείνεται η εµφατική αυτή φράση («ε8ιβάλλει και υ8οστηρίζει»), ούτως ώστε να µην 

καταλεί8εται καµία αµφιβολία σχετικά µε τη δεσµευτικότητα των κανόνων 8ροστασίας των 

ανθρω8ίνων δικαιωµάτων και σχετικά µε τις αντίστοιχες υ8οχρεώσεις 8ου αυτοί γεννούν για 
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2. Άρθρο 1  αρ. 2 8ροστίθενται υ8ο8αράγραφοι β, γ, δ, ως εξής:  

«β. Ο αστυνοµικός ως όργανο ε'ιβολής του νόµου έχει υ'οχρέωση να 

γνωρίζει και να εφαρµόζει τους ισχύοντες (διεθνείς και εθνικούς) κανόνες 

για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ'ου9 'ου είναι δεσµευτικοί.10  

γ. Ο αστυνοµικός είναι υ'όλογος στην κοινότητα ως σύνολο11 και οφείλει 

να αναφέρει κάθε 'αραβίαση ανθρω'ίνων δικαιωµάτων 'ου 'ιστεύει ότι 

έχει τελεσθεί ή 'ου 'ρόκειται να τελεσθεί.12  

δ. Ο αστυνοµικός έχει 'ειθαρχική και 'οινική ασυλία, εάν αρνήθηκε να 

υ'ακούσει σε εντολές ανωτέρων του, 'ου 'ροδήλως 'αραβιάζουν τους 

κανόνες 'ροστασίας των ανθρω'ίνων δικαιωµάτων.13 Η υ'ακοή σε 

εντολές ανωτέρων δεν συνιστά βάση υ'εράσ'ισης για 'αραβιάσεις 'ου 

δια'ράχθηκαν α'ό αστυνοµικό.14 

H αρχή αυτή, κατά την ά8οψη της ΕΕ∆Α, α8οτελεί έναν α8ό τους 

βασικότερους κανόνες συµ8εριφοράς των οργάνων ε8ιβολής του νόµου και 

ε8ιφέρει κάµψη της γενικής αρχής του διοικητικού δικαίου 8ερί 

υ8οχρεωτικής συµµόρφωσης του υφιστάµενου οργάνου 8ρος ιεραρχικές εντολές 

8ροϊσταµένου του, όταν η εντολή αυτή 8ροδήλως 8αραβιάζει κανόνα 

8ροστασίας ανθρω8ίνων δικαιωµάτων. Τούτο συνάγεται α8ό τη διάταξη του 

άρθρου 25 8αρ. 1 εδ. β’ Σ, σύµφωνα µε την ο8οία όλα τα κρατικά όργανα 

υ8οχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµ8όδιστη και α8οτελεσµατική άσκηση 

των δικαιωµάτων του ανθρώ8ου, ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού 

συνόλου, α8ό τη διάταξη του άρθρου 2 8αρ. 2 της ΕΣ∆Α, καθώς και α8ό τις 

διατάξεις του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα 

                                                                                                                                            
τα όργανα ε8ιβολής της τάξης. Βλ. και Κώδικα Συµ8εριφοράς ΟΗΕ (8αρακ., Παράρτηµα, 

Πίνακας Β, αριθµό 17) άρθρο 2. 
9 ∆ιεθνές Σύµφωνο, ό8.8αρ., άρθρο 2 (3), Κώδικας Συµ8εριφοράς ΟΗΕ, ό8.8αρ., άρθρο 2. Η 

γνώση των κανόνων είναι λογικό 8ροα8αιτούµενο της εφαρµογής τους. 
10 Με τη φράση αυτή δίδεται έµφαση στο γεγονός ότι οι διεθνείς κανόνες 8ροστασίας των 

Ανθρω8ίνων ∆ικαιωµάτων δεν είναι κανόνες δεοντολογίας, ό8ως εσφαλµένα υ8ολαµβάνει το 

σχέδιο Π∆, αλλά νοµικά δεσµευτικοί κανόνες.  
11 Βλ. Κώδικα Συµ8εριφοράς ΟΗΕ, ό8.8αρ., 8ροοίµιο, όγδοη 8αράγραφος, εδάφιο (α). 
12 Κώδικας Συµ8εριφοράς  ΟΗΕ, ό8.8αρ., άρθρο 8. 
13 Βλ ΤΑΧΟΥ, ∆ίκαιο της ∆ηµόσιας Τάξης, 1990, σελ 148 και Αρχές για τα Ό8λα και τη Βία 

(βλ. 8αρακ. Παράρτηµα, Πίνακας Β, αριθµ.18),  αρχή 25. 
14 Αρχές για τα Ό8λα και τη Βία, ό8.8αρ., αρχή 26. Ο κανόνας αυτός α8οτελεί λογική συνέ8εια 

του αµέσως 8ροηγούµενου κανόνα, 8ερί 8ειθαρχικής και 8οινικής ασυλίας των οργάνων, σε 

8ερί8τωση άρνησης εκτέλεσης 8ροδήλως 8αράνοµων διαταγών και κρίνεται α8αραίτητος για τη 
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και του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά 

∆ικαιώµατα. Η εφαρµογή όλων αυτών των κανόνων είναι υ8οχρεωτική για τα 

αστυνοµικά όργανα, εφόσον α8οτελούν 8λήρεις κανόνες δικαίου, 8ου έχουν 

τυ8ική ισχύ ανώτερη του νόµου και 8εριλαµβάνονται στην αρχή της 

νοµιµότητας, 8ου υ8οχρεωτικά διέ8ει τη δράση των αστυνοµικών οργάνων. Για 

το λόγο αυτό,  άλλωστε, στη διάταξη του άρθρου 1 8αρ. 2 Π∆ 538/1989 

«Υ8οχρεώσεις και δικαιώµατα του αστυνοµικού 8ροσω8ικού του Υ8ουργείου 

∆ηµόσιας Τάξης» (ΦΕΚ Α΄ 224), ό8ου κατοχυρώνεται η αρχή της νοµιµότητας 

για την άσκηση καθηκόντων εκ µέρους των αστυνοµικών οργάνων, µε τη δόση 

του σχετικού όρκου, αναφέρεται ρητά ότι η άσκηση αυτή διέ8εται α8ό τους 

«κανόνες του Συντάγµατος και τους νόµους του κράτους», άρα και τους διεθνείς 

κανόνες, οι ο8οίοι έχουν, κατά το Σύνταγµα αυξηµένη τυ8ική ισχύ, ενώ στο 

άρθρο 2 8αρ. 2 του ίδιου διατάγµατος 8ροβλέ8εται ρητά ότι : «[Οι αστυνοµικοί] 

σέβονται και �ροστατεύουν τα κατοχυρωµένα δικαιώµατα των �ολιτών  κάθε 

ατόµου �ου βρίσκεται στην Ελληνική Ε�ικράτεια». Ε8οµένως, η εκτέλεση µιας 

διαταγής 8ου δεν είναι α8λώς 8αράνοµη, αλλά 8αραβιάζει θεµελιώδεις 

διατάξεις 8ροστασίας των ανθρω8ίνων δικαιωµάτων και, µάλιστα, κατά τρό8ο 

8ρόδηλο, είναι αντίθετη 8ρος την αρχή της νοµιµότητας, 8ου διέ8ει τη δράση 

των αστυνοµικών οργάνων και, ειδικότερα, στο άρθρο 2 8αρ. 2 Π∆ 538/1989, 

στο άρθρο 25 8αρ. 1 Σ, στο άρθρο 2 8αρ. 2 της ΕΣ∆Α και στους κανόνες του 

διεθνούς δικαίου 8ου 8ροστατεύουν τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ8ου. Άρα, η 

διάταξη του άρθρου 1 8αρ. 4 Π∆ 22/1996 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο Αστυνοµικού 

Προσω8ικού» (ΦΕΚ Α’ 15), ό8ως τρο8ο8οιήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 1 

Π∆ 3/2004, 8ου 8ροβλέ8ει ότι το αστυνοµικό όργανο εκτελεί µια διαταγή την 

ο8οία θεωρεί 8αράνοµη, εφόσον 8ροηγουµένως αναφέρει εγγράφως την 

αντίθετη γνώµη του (αντίστοιχα µε όσα 8ροβλέ8ονται στο άρθρο 25 του 

Υ8αλληλικού Κώδικα για τους δηµοσίους υ8αλλήλους), κρίνεται εν µέρει 

αντίθετη στο Σύνταγµα και την ΕΣ∆Α, όταν η 8ρος εκτέλεση διαταγή δεν είναι 

α8λώς 8αράνοµη, αλλά 8αραβιάζει κανόνες 8ροστασίας ανθρω8ίνων 

δικαιωµάτων. Ως αντισυνταγµατική, η διάταξη αυτή είναι, συνε8ώς, ανίσχυρη 

                                                                                                                                            
διασφάλιση της 8ροστασίας των ανθρω8ίνων δικαιωµάτων κατά την εκτέλεση α8ό τα όργανα 

δηµόσιας τάξης των καθηκόντων τους. 
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και ανεφάρµοστη, όταν η διαταγή του ανωτέρου 8αραβιάζει κατά τρό8ο 

8ρόδηλο τους κανόνες 8ροστασίας των ανθρω8ίνων δικαιωµάτων. Στο 8λαίσιο 

αυτό, άλλωστε, το άρθρο 25 των Βασικών Αρχών για τη Χρήση Βίας και 

Πυροβόλων ΄Ο8λων α8ό τα Όργανα Ε8ιφορτισµένα για την Ε8ιβολή του 

Νόµου, 8ου υιοθετήθηκαν το 1990 α8ό τον ΟΗΕ, 8ροβλέ8ει ρητά, ότι ο 

αστυνοµικός α8αλλάσσεται κάθε ευθύνης εάν δεν εκτελέσει διαταγή 8ου είναι 

αντίθετη στους κανόνες 8ροστασίας των ανθρω8ίνων δικαιωµάτων.   

3. Άρθρο 1  αρ. 3: Στο άρθρο 1 8αρ. 3, 8ροστίθενται (in fine) τα εξής: 

«3….Οφείλει σε όλες τις 'ερι'τώσεις να αντα'οκρίνεται στα καθήκοντα 

'ου του αναθέτει ο νόµος υ'ηρετώντας την κοινωνία και 'ροστατεύοντας 

όλα τα άτοµα α'ό 'αράνοµες 'ράξεις, την εφαρµογή των ο'οίων του 

αναθέτει ο νόµος, σύµφωνα µε τον υψηλό βαθµό ευθύνης 'ου α'αιτείται 

α'ό το ε'άγγελµά του.» 15 

4. Άρθρο 1  αρ. 5.: Στο άρθρο 1 8ροστίθεται 8αράγραφος 5, ως εξής: 

 «5. Ο αστυνοµικός οφείλει να µη δια'ράττει ο'οιαδή'οτε 'ράξη 

διαφθοράς ούτε να συνεργεί σε τέτοιου είδους 'ράξεις. Οφείλει να 

αντιτίθεται σε κάθε τέτοια 'ράξη και να την κατα'ολεµά.» 16 

 

Άρθρο 2 (Υ οχρεώσεις κατά την εφαρµογή των νόµων) 

5. Άρθρο 2  αρ. 1: Στο άρθρο 2 8αρ. 1, 8ροτείνεται η εξής 8ροσθήκη (in fine): 

1. … Οι ανώτεροι αξιωµατικοί θεωρούνται υ'εύθυνοι για κάθε 

κατάχρηση εξουσίας,17 εφόσον τη γνώριζαν ή όφειλαν να τη γνωρίζουν 

και δεν έλαβαν µέτρα.»18 

                                                 
15 Κώδικας Συµ8εριφοράς ΟΗΕ, ό8.8αρ., άρθρο 1. Στο σηµείο αυτό δίδεται έµφαση στην 

κοινωνική διάσταση του λειτουργήµατος του αστυνοµικού και τονίζεται η αυξηµένη ευθύνη 

του έναντι των συν-κοινωνών του. 
16 Κώδικας Συµ8εριφοράς ΟΗΕ, ό8.8αρ., άρθρο 7. Η σχετική ρύθµιση 8ροβλέ8εται στο άρθρο 8 

8αρ. 4-5 του υ8ό εξέταση  σχεδίου Π∆. Κατά τη γνώµη, όµως, της ΕΕ∆Α, κρίνεται σκό8ιµο να 

τεθεί και µία γενική ρήτρα 8ερί α8αγόρευσης διαφθοράς στο 8ρώτο άρθρο, 8ερί γενικών 

υ8οχρεώσεων των αστυνοµικών, ούτως ώστε να δοθεί έµφαση στην «υ8οχρέωση» του 

αστυνοµικού για την 8άταξη της διαφθοράς, γενικότερα, στο 8λαίσιο του ευρύτερου 

κοινωνικού χαρακτήρα του λειτουργήµατός του. 
17 Η κατάχρηση εξουσίας α8αγορεύεται α8ό την αρχή της νοµιµότητας 8ου διέ8ει το δίκαιο της 

δηµόσιας τάξης: Βλ. άρθρο 48 8αρ. 4 Π∆ 18/1989, άρθρο 239 ΠΚ, άρθρο 1 8αρ. 3 Π∆  538/1989, 

άρθρο 25 8αρ. 1 Σ και άρθρα 17 & 18  της ΕΣ∆Α.  
18 Αρχές για τα Ό8λα και τη Βία, ό8.8αρ., αρχή 24.  
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Ο κανόνας αυτός τελεί σε άρρηκτη σχέση 8ρος τη νέα 8ροτεινόµενη 

διάταξη του άρθρου 1 8αρ. 2 εδ. δ’, σχετικά µε την 8ειθαρχική και 8οινική 

ασυλία των αστυνοµικών ε8ί άρνησης εκτέλεσης 8ροδήλως 8αράνοµων 

διαταγών των ανωτέρων τους και στοχεύει στην οριστική 8αύση του 

φαινοµένου της διά8ραξης εγκληµάτων κατά της ανθρώ8ινης ζωής και 

αξιο8ρέ8ειας α8ό τα αστυνοµικά όργανα υ8ό το κάλυµµα της εκτέλεσης 

ιεραρχικών διαταγών. Η ανάληψη της ευθύνης εκ µέρους των ιεραρχικά 

ανώτερων οργάνων και η κατοχύρωση του δικαιώµατος του αστυνοµικού 8ρος 

άρνηση εκτέλεσης 8ροδήλως 8αράνοµων διαταγών, α8οτελούν τις δύο θεσµικές 

ασφαλιστικές δικλείδες για την α8οτρο8ή φαινοµένων 8αραβίασης των 

ανθρω8ίνων δικαιωµάτων α8ό τα όργανα ε8ιβολής του νόµου.  

6. Άρθρο 2  αρ. 2: Στο άρθρο 2 8αρ. 2 8ροστίθενται στην φράση η εξής λέξη:  

«2. … αντικειµενικότητα, σεµνότητα, ανθρω'ισµό και αξιο8ρέ8εια, …».  

Ε8ίσης 8ροστίθεται in fine η φράση: «Οφείλει να αναφέρει αρµοδίως κάθε 

δια'ιστούµενη α'ό αυτόν 'αραβίαση των νόµων, κωδίκων και αρχών 

'ου 'ροστατεύουν και 'ροωθούν τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ'ου.» 19 

7. Άρθρο 2  αρ. 3: Προτείνεται η εξής τρο8ο8οίηση: 

 «2α. Για την ε'ιβολή του νόµου κατ’ αρχήν χρησιµο'οιούνται µη βίαια 

µέσα.20 Η καταφυγή στη βία και, ιδιαίτερα στη χρήση ό'λων, είναι 

ε'ιτρε'τή µόνον όταν γίνεται σύµφωνα µε το νόµο21 και όταν αυτό είναι 

α8όλυτα αναγκαίο και στο µέτρο 8ου α8αιτείται (αρχές της νοµιµότητας, της 

αναγκαιότητας και της αναλογικότητας).22 Ο αστυνοµικός χρησιµο'οιεί τα, 

                                                 
19 Κώδικας Συµ8εριφοράς ΟΗΕ, άρθρο 8, Αρχές για τα Ό8λα και τη Βία, αρχές 6, 11 (στ), 22, 

24 και 25. 
20 Αρχές για τα Ό8λα και τη Βία, αρχή 4. Ο κανόνας αυτός α8οτελεί θεµελιώδη αρχή του 

δικαίου της δηµόσιας τάξης α8ορρέουσα α8ό το σύνολο των κανόνων 8ροστασίας των 

ανθρω8ίνων δικαιωµάτων και, ειδικά, α8ό τις διατάξεις των άρθρων 2 8αρ. 1, 7 8αρ. 2 και 25 

8αρ. 1 Σ 1975/1986/2001, των άρθρων 2 8αρ.1 & αρθρ. 3 της ΕΣ∆Α και άρθρων 6 & 7 του 

∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα. 
21 Βλ. ΕΕ∆Α, Εκθεση 2001, σελ. 109-111, ΄Εκθεση 2002, σελ. 225 ε8. Οι διατάξεις του Β∆ 

269/1972, βασιζόµενου στο Ν∆ 794/1071, κρίθηκαν σε 8ολλά σηµεία τους ως 

αντισυνταγµατικές, διότι έρχονταν σε ευθεία αντίθεση 8ρος το άρθρο 11 Σ 1975/1986/2001 και 

8ρος το άρθρο 11 της ΕΣ∆Α (Βλ. ΕΕ∆Α, Έκθεση, 2001, σελ. 114, ∆ΑΓΤΟΓΛΟΥ, Ατοµικά 

∆ικαιώµατα, 1991, Β΄ Τόµος, σελ. 733, ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, 

2002, σελ. 458). Ο νεότερος Ν.  3169/2003 κείται εγγύτερα στις διατάξεις του Συντάγµατος και 

της ΕΣ∆Α σχετικά µε την 8ροστασία των ανθρω8ίνων δικαιωµάτων καθώς και στους κανόνες 

του Κώδικα Συµ8εριφοράς του ΟΗΕ και των Βασικών Αρχών του ΟΗΕ για τα ΄Ο8λα και τη 

Βία (βλ. 8αρακ. Παράρτηµα, Πίνακας Β, αριθµ. 17-18). 
22 Βλ. ΕΕ∆Α, Έκθεση 2001, σελ. 107-108, 109-111, Έκθεση 2002, σελ. 226. 
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κατά το δυνατόν, η8ιότερα µέσα α8οφεύγοντας κάθε 8εριττή ενόχληση, 

σκληρότητα ή αδικαιολόγητη φθορά ιδιοκτησίας.» 

Προτείνονται, ε8ίσης, οι ακόλουθες 8ροσθήκες υ8ο8αραγράφων β και γ, 

ως εξής:  

« 2β. Ο αστυνοµικός δεν 'ρέ'ει να 'ροβάλλει 'ροφάσεις για 'αράνοµη 

χρήση βίας23 και οφείλει να ασκεί τη βία µε αυτοσυγκράτηση24 και µόνον 

εφόσον έχει 'ροηγουµένως χρησιµο'οιήσει τα διαθέσιµα εναλλακτικά25 

ή µη βίαια µέσα για την ε'ιβολή του νόµου.26» 

2γ. Ο αστυνοµικός χρησιµο'οιεί τα 'υροβόλα ό'λα µόνο σε 'ερι'τώσεις 

α'όλυτης ανάγκης27 και ελλείψει η'ιότερων µέσων,28 ιδίως δε για την 

αυτοάµυνα ή για την 'αρεµ'όδιση ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήµατος 'ου 

συνιστά σοβαρή α'ειλή 'ρος την ανθρώ'ινη ζωή ή για τη σύλληψη ή για 

τη 'αρεµ'όδιση α'όδρασης 'ροσώ'ου 'ου α'ειλεί ανθρώ'ινη ζωή και 

αντιστέκεται στην 'ροσ'άθεια τερµατισµού αυτής της α'ειλής. Η χρήση 

των ό'λων αυτών τελεί 'άντα υ'ό την 'ροϋ'όθεση ότι ο αστυνοµικός 

κάνει εκ των 'ροτέρων γνωστή την ιδιότητά του ως µέλους του 

αστυνοµικού σώµατος,29 α'ευθύνει σαφή 'ροειδο'οίηση,30 δίνει ε'αρκή 

χρόνο για ν’ ακουσθεί αυτή,31 εκτός αν 'ρόκειται, σύµφωνα µε το 

ανωτέρω εδάφιο, για α'οτρο'ή α'ειλής της ζωής ή τραυµατισµού 

αστυνοµικού ή άλλων 'ροσώ'ων».32 

8. Άρθρο 2  αρ. 4: Προτείνονται οι εξής αναδιατυ8ώσεις:  

«4. Τηρεί α8όλυτη εχεµύθεια για α8όρρητα γεγονότα ή 8ληροφορίες, καθώς 

και για γεγονότα ή 8ληροφορίες των ο'οίων έλαβε γνώση … και γενικά σε 

ατοµικές υ8οθέσεις των 8ολιτών, εκτός εάν σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

                                                 
23 Αρχές για τα Ό8λα και τη Βία, αρχή 8. 
24 ΄Ο8.8αρ., αρχές 2, 5 (α) και 9. 
25 Ό8.8αρ., αρχές 4, 19 και 20. 
26 Ό8.8αρ., αρχές 4 και 20. 
27 Ό8.8αρ., αρχή 4. (Βλ. ε8ίσης, ΕΕ∆Α, Έκθεση 2001, σελ. 109-111, Εκθεση 2002, σελ. 224). 
28 Ό8.8αρ., αρχή 9. 
29 Αρχές για τα Ό8λα και τη Βία, αρχή 10. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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διατάξεις του εσωτερικού και του κοινοτικού δικαίου, του ε'ιτρα'εί 

αρµοδίως η άρση του α'ορρήτου».33 

 

Άρθρο 3 (Εξυ ηρέτηση των  ολιτών) 

9. Άρθρο 3  αρ. 3: Προστίθεται η εξής λέξη: «3. Η 8ροσέγγιση των αναγκών 

των 8ολιτών µε ανθρω'ισµό, κοινωνική ευαισθησία … .». 

 

Άρθρο 4 (Προστασία κοινωνικών οµάδων) 

10. Άρθρο 4  αρ. 1: Προτείνεται η εξής αναδιατύ8ωση: «1. Ο αστυνοµικός 

οφείλει να γνωρίζει, να σέβεται και να 'ροστατεύει τα ατοµικά και 

κοινωνικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα όλων των 'ολιτών, τα 

κατοχυρωµένα ειδικά δικαιώµατα όλων των κοινωνικών οµάδων, ιδίως 

δε των 8αιδιών, γυναικών, υ8ερηλίκων, ατόµων µε ανα'ηρίες, αλλοδα'ών, 

αιτούντων άσυλο ή τελούντων υ'ό ανθρω'ιστικό καθεστώς, µεταναστών 

και µελών µειονοτικών οµάδων και 8αρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και µέριµνα 

σε 8ρόσω8α 8ου έχουν ανάγκη.»  

11. Άρθρο 4  αρ. 2: Προτείνεται η εξής 8ροσθήκη (in fine): «2. ∆ε συνιστά 

'ράξη 'αράνοµης διάκρισης η εφαρµογή α'ό την αστυνοµία ειδικών 

µέτρων 'ροστασίας 'ου αφορούν το ιδιαίτερο καθεστώς των γυναικών 

(συµ'εριλαµβανοµένων των εγκύων και των γυναικών σε λοχεία) των 

εφήβων, των αρρώστων, των ηλικιωµένων και όσων άλλων χρειάζονται 

ειδική µέριµνα σύµφωνα µε τα διεθνή 'ρότυ'α των ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώ'ου34 και το άρθρο 116 'αρ. 2 του Συντάγµατος». 

12. Άρθρο 4  αρ. 3: Προτείνεται η εξής 8ροσθήκη: «3. Συµ8εριφέρεται στους 

ανηλίκους µε ευαισθησία, κατανόηση και ανθρω8ιά, γνωρίζοντας ότι τα 

                                                 
33 Βλ. άρθρο 9Α, και, 8εραιτέρω, άρθρα 9, 2 8αρ. 1, 5 8αρ. 1, και 19 Σ 1975/1986/2001, άρθρο 10 

8αρ. 1 Ν. 2472/1997, άρθρο 16 8αρ. 3-5 Ν. 1599/1986, άρθρο 16 Οδηγίας 95/46/ΕΚ και άρθρο 4 

του Κώδικα Συµ8εριφοράς ΟΗΕ. 
34 ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα, άρθρο 10, Σύµβαση για την 

Εξάλειψη Όλων των Μορφών ∆ιακρίσεων Κατά των Γυναικών (Βλ. 8αρακ. Παράρτηµα, 

Πίνακας Α, αριθµ.16) άρθρα 4 8αρ. 2 και 12 8αρ. 2, Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 

(Βλ. 8αρακ. Παράρτηµα, Πίνακας Α, αριθµ. 10) άρθρα 37 και 40, Ελάχιστοι Υ8οδειγµατικοί 

Κανόνες του ΟΗΕ για τη Μεταχείριση των Φυλακισµένων (Βλ. 8αρακ. Παράρτηµα, Πίνακας 

Β, αριθµ. 19) κανόνες 5, 53, 83 και 85 8αρ. 2, Ελάχιστοι Υ8οδειγµατικοί Κανόνες για την 

Εφαρµογή της ∆ικαιοσύνης Ανηλίκων (Στο Εξής: Κανόνες του Πεκίνου, βλ. και 8αρακ. 

Παράρτηµα, Πίνακας Β, αριθµ. 19). κανόνες 1-8. 
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'αιδιά α'ολαµβάνουν όλες τις εγγυήσεις των ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώ'ου, οι ο'οίες ισχύουν για τους ενήλικους και φροντίζοντας για 

την µελλοντική ένταξή τους στην κοινωνία35 και για την 8ροστασία τους 

α8ό φθορο8οιές ε8ιδράσεις και κινδύνους στους ο8οίους είναι εκτεθειµένοι. 

Με ιδιαίτερη ευαισθησία οφείλει να µεταχειρίζεται τους ανηλίκους 8ου 

8αρουσιάζουν 'αραβατική συµ8εριφορά». 

13. Άρθρο 4  αρ. 4: Προτείνεται η εξής 8ροσθήκη: «…Ο αστυνοµικός 

σέβεται ιδιαιτέρως τη ζωή, την τιµή και την αξιο'ρέ'εια των γυναικών, 

'αρεµ'οδίζει  την άσκηση κάθε µορφής σωµατικής, ψυχολογικής ή 

σεξουαλικής βίας εις βάρος τους µε κάθε νόµιµο τρό'ο.»36 

 

Άρθρο 5 (Συµ εριφορά  ρος τους  αραβάτες του νόµου και τους 

κρατούµενους) 

14. Προτείνεται η τρο8ο8οίηση του τίτλου ως εξής: «Συµ8εριφορά 8ρος τους 

8αραβάτες του νόµου, τους συλλαµβανοµένους και τους κρατουµένους». 

15. Άρθρο 5  αρ. 1: Προτείνεται η εξής 8ροσθήκη: «1. Ο αστυνοµικός 

οφείλει να γνωρίζει και να τηρεί τους νόµους και τους συνταγµατικούς 

και τους διεθνείς κανόνες σύµφωνα µε τους ο'οίους όλοι, ανεξαιρέτως, 

έχουν δικαίωµα στην ελευθερία, στην 'ροσω'ική ασφάλεια και στην 

ελευθερία κυκλοφορίας και ότι ουδείς συλλαµβάνεται και κρίνεται 

χωρίς την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας. Α'αγορεύονται α'ολύτως 

και χωρίς εξαίρεση,37 τα βασανιστήρια και κάθε άλλη σκληρή, 

α'άνθρω'η ή τα'εινωτική µεταχείριση.» Προτείνεται ακόλουθα η 

ε8αναρίθµηση της υ8ο8αραγράφου1 ως 2, της 2 ως 3, της 3 ως 4 και της 4 ως 5.  

Με δεδοµένη τη νέα 8ροαναφερθείσα ε8αναρίθµηση, 8ροτείνονται ακολούθως 

τα εξής: 

16. Άρθρο 5  αρ. 2 (νέα  αρ. 3): Προτείνεται η 8ροσθήκη in fine: «3. 

...Κάθε σύλληψη 'ρέ'ει να συνοδεύεται α'ό αναφορά στην ο'οία 

                                                 
35 Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, ό8.8αρ., άρθρα 3 και 37, Κανόνες του Πεκίνου, 

ό8.8αρ., κανόνες 1, 5 και 6. 
36 ∆ιακήρυξη για τη Βία Κατά των Γυναικών (Βλ. 8αρακ., Παράρτηµα, Πίνακας Β, αριθµ. 26) 

άρθρα 4(c), 4(f) και 4(i).  
37 Βλ. άρθρα 7, 4 8αρ. 1 και 2 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και τα Πολιτικά 

∆ικαιώµατα. 
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καταγράφεται εκτενώς ο λόγος της σύλληψης καθώς και όλες οι συνθήκες 

υ'ό τις ο'οίες αυτή 'ραγµατο'οιήθηκε38 και α'ό 'ρακτικό 'ου 

κοινο'οιείται στον κρατούµενο ή το νοµικό του εκ'ρόσω'ο.»39 

17. Άρθρο 5  αρ. 3 (νέα  αρ. 4): Προτείνεται η εξής αναδιατύ8ωση: «4. Έχει 

8ρωταρχική υ8οχρέωση να σέβεται, να αντιµετω'ίζει µε ανθρω'ισµό και 

σεβασµό στην αξιο'ρέ'εια της ανθρώ'ινης υ'όστασης,40 να ενεργεί 

σύµφωνα µε το τεκµήριο της αθωότητας και να 8ροστατεύει τα 8ρόσω8α 

8ου συλλαµβάνονται, κρατούνται ή ανακρίνονται στις αστυνοµικές υ8ηρεσίες. 

Προς τούτο διασφαλίζει την 8ροστασία όλων των δικαιωµάτων τους … . »  

18. Άρθρο 5  αρ. 4 (νέα  αρ. 5): Προτείνεται η εξής διατύ8ωση: «5. Ο 

αστυνοµικός 8ου είναι υ8εύθυνος για την κράτηση ατόµου υ'οχρεούται να 

συµβάλλει στην εξασφάλιση των συνθηκών  κράτησης 8ου εγγυώνται τη 

διασφάλιση της αξιο'ρε'ούς διαβίωσής του, της 'ροστασίας της 

'ροσω'ικότητας και της υγείας του, 'αρέχοντας, εάν 'αραστεί ανάγκη, 

άµεση ιατρική 'ερίθαλψη και σεβασµό του δικαιώµατός του στην 

ενηµέρωση και την ε'ικοινωνία µε τον έξω κόσµο και ιδίως µε την 

οικογένεια και  το νόµιµο εκ'ρόσω'ό του.» 

 

Άρθρο 6 (Συµ εριφορά κατά την  ροανάκριση) 

19. Άρθρο 6  αρ. 1: Προτείνεται η εξής αναδιατύ8ωση: «1. Κατά τη διεξαγωγή 

του 8ροανακριτικού έργου, ο αστυνοµικός ενεργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας µε α'οκλειστικό σκο'ό την ε'ίτευξη του 

σκο'ού της 'ροανάκρισης, χωρίς να 8αραβιάζει το θεµελιώδες για το 8οινικό 

δίκαιο τεκµήριο της αθωότητας του κατηγορουµένου και τα δικαιώµατά του, 

ιδίως το δικαίωµα να µην καταθέσει εναντίον του εαυτού του, το 

                                                 
38 Αρχές Κράτησης ή Φυλάκισης (Βλ. 8αρακ., Παράρτηµα, Πίνακας Β, αριθµ. 26), αρχή 12, 

Υ8οδειγµατικοί Κανόνες για Φυλακισµένους (Βλ. 8αρακ., Παράρτηµα, Πίνακας Β, αριθµ. 25) 

κανονισµοί 44(3) και 92, ∆ιακήρυξη για την Προστασία όλων των Προσώ8ων α8ό Βίαιη 

Εξαφάνιση (Bλ. 8αρακ. Παράρτηµα, Πίνακας Β, αριθµ.21), άρθρο 10(2), Αρχές για την 

Α8οτελεσµατική Πρόληψη και την Έρευνα Μη Νόµιµων, Αυθαίρετων και Συνο8τικών 

Εκτελέσεων (Βλ. 8αρακ. Παράρτηµα, Πίνακας Β, αριθµ.20), αρχή 6, Υ8οδειγµατικοί Κανόνες 

της Ευρω8αϊκής Ε8ιτρο8ής κατά των Βασανιστηρίων (Βλ. 8αρακ. Παράρτηµα, Πίνακας Β, 

αριθµ. 28), υ8ό Ι.43-44. 
39 Αρχές Κράτησης ή Φυλάκισης, ό8.8αρ., αρχή 12(1), ∆ιακήρυξη για Βίαιη Εξαφάνιση, 

ό8.8αρ. , άρθρ. 10(3). 
40 ∆ιεθνές Σύµφωνο, ό8.8αρ., άρθρο 10, Αρχές Κράτησης ή Φυλάκισης, ό8.8αρ., αρχή 1. 
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δικαίωµα 'ροσω'ικής ασφάλειας, το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη και το 

δικαίωµα του ιδιωτικού βίου. Λαµβάνει σοβαρά υ8όψη την ψυχική υγεία, 

την ιδιάζουσα κατάσταση και το συµφέρον του θύµατος, ιδίως του θύµατος της 

σεξουαλικής εκµετάλλευσης ή κακο8οίησης, 8ροσ8αθώντας, κατά το δυνατό, να 

8εριορίζει τη δευτερογενή θυµατο8οίησή του». 

 

Άρθρο 7 (Συµ εριφορά κατά τη λήψη µέτρων τάξης) 

20. Άρθρο 7: Προτείνεται η εξής αναδιατύ8ωση: «Ο αστυνοµικός κατά τη 

λήψη των µέτρων τάξης ε8ιδεικνύει αυτοσυγκράτηση και αυτοκυριαρχία, 

α'οφεύγει τη χρήση βίας και σέβεται α'όλυτα τα συνταγµατικώς και 

διεθνώς κατοχυρωµένα δικαιώµατα, ιδίως εκείνου της ελευθερίας της 

γνώµης, του λόγου, του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της 

κυκλοφορίας των 'ροσώ'ων … .». 

 

Άρθρο 8 (Ο αστυνοµικός ως δηµόσιος λειτουργός) 

21. Άρθρο 8  αρ. 2:  Προτείνεται η εξής αναδιατύ8ωση: «2. Εκτελεί τις 

διαταγές των ανωτέρων του 8ου δίδονται κατά τους νόµιµους τύ8ους µε την 

ε'ιφύλαξη των αναφερθέντων στο άρθρο 1 'αρ. 2, 'ερι'τ. (δ) και 1 'αρ. 

5 του 'αρόντος, σχετικά µε το δικαίωµα άρνησης εκτέλεσης διαταγών, 

'ου 'ροδήλως 'αραβιάζουν τους κανόνες 'ροστασίας των ανθρω'ίνων 

δικαιωµάτων…». 

22. Άρθρο 8  αρ. 8: Προτείνεται η εξής αναδιατύ8ωση : «8. Ως υ8εύθυνο 

άτοµο, 8ροσ8αθεί να βελτιώνει διαρκώς την υ8ηρεσιακή του α8όδοση και τις 

γνώσεις του, υ'οβαλλόµενος εθελοντικά σε διαρκή εκ'αίδευση και 

ε8ιδιώκει ε8ίµονα να 8ροσεγγίσει τους στόχους αυτούς.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Η ΕΕ∆Α έλαβε υ8όψη της τα εξής διεθνή κείµενα: 

 

Πίνακας Α 

(κείµενα 8ου έχουν κυρωθεί α8ό την Ελλάδα) 

1) Την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα 

του Ανθρώ8ου, της 10ης ∆εκεµβρίου 1948 

2) Τον  Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, της 26ης Ιουνίου 1945 

3) Την Ευρω8αϊκή Σύµβαση για την Προάσ8ιση των ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώ8ου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, της 4ης Νοεµβρίου 1950, 

8ου κυρώθηκε µε το Ν.  53/1974 (ΦΕΚ Α’  256) 

4) Το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα, της 16ης 

∆εκεµβρίου 1996, 8ου κυρώθηκε µε το Ν. 2462/1997 (ΦΕΚ Α’ 25) 

5) Το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά 

∆ικαιώµατα, της 16ης ∆εκεµβρίου 1966, 8ου κυρώθηκε µε το Ν. 

1532/1985 (ΦΕΚ Α’ 25) 

6) Τη Ευρω8αϊκή Σύµβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της 

Α8άνθρω8ης ή Τα8εινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας, της 26ης 

Νοεµβρίου 1987, 8ου κυρώθηκε µε το Ν. 1949/1991 (ΦΕΚ Α’ 83) 

7) To Πρώτο Πρωτόκολλο της Ευρω8αϊκής Σύµβασης για την Πρόληψη των 

Βασανιστηρίων και της Α8άνθρω8ης ή Τα8εινωτικής Μεταχείρισης ή 

Τιµωρίας, της 4ης Νοεµβρίου 1993, 8ου κυρώθηκε µε την Κ.Υ.Α. 

Εξωτερικών και ∆ικαιοσύνης 15/28 Α8ριλίου 1994 (ΦΕΚ Α’ 66) 

8) Το ∆εύτερο Πρωτόκολλο της Ευρω8αϊκής Σύµβασης για την Πρόληψη 

των Βασανιστηρίων και της Α8άνθρω8ης ή Τα8εινωτικής Μεταχείρισης 

ή Τιµωρίας, της 4ης Νοεµβρίου 1993, 8ου κυρώθηκε µε την Κ.Υ.Α. 

Εξωτερικών και ∆ικαιοσύνης 15/28 Α8ριλίου 1994, (ΦΕΚ Α’ 66) 

9) Τη Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρό8ων Σκληρής, 

Α8άνθρω8ης ή Τα8εινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας, της 10ης 

∆εκεµβρίου 1984, 8ου κυρώθηκε µε το Ν. 1782/1988 (ΦΕΚ Α’ 116)  

10) Τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, της 20ης Νοεµβρίου 1989, 

8ου κυρώθηκε µε το Ν. 2101/1992 (ΦΕΚ Α’ 192) 
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11) Τη Σύµβαση  για τη Μεταφορά των Καταδίκων, της 21ης Μαρτίου 1983, 

8ου κυρώθηκε µε το Ν. 1708/1987 (ΦΕΚ Α’ 108) 

12) Τη Σύµβαση 8ερί του Καθεστώτος των Προσφύγων, της 28ης Ιουλίου 

1951, 8ου κυρώθηκε µε το Ν. 3989/1959 (ΦΕΚ Α’ 201) 

13) Τη Σύµβαση 8ερί Καθορισµού του Κράτους 8ου είναι Υ8εύθυνο για την 

Εξέταση Αιτήσεως Παροχής Ασύλου η ο8οία Υ8οβάλλεται σε Ένα α8ό τα 

Κράτη-Μέλη των Ευρω8αϊκών Κοινοτήτων (Σύµβαση ∆ουβλίνου), της 

15ης Ιουνίου 1990 (C 254, 19.8.1997), 8ου κυρώθηκε µε το Ν. 1996/1991 

(ΦΕΚ Α’ 196) 

14) Τη Σύµβαση 8ερί της Νοµικής Καταστάσεως των Ανιθαγενών, της 28ης 

Σε8τεµβρίου 1954, 8ου κυρώθηκε µε το Ν. 139/1975 (ΦΕΚ Α’ 176) 

15) Τη ∆ιεθνή Σύµβαση 8ερί Καταργήσεως Πάσης Μορφής Φυλετικών 

∆ιακρίσεων, της 21ης ∆εκεµβρίου 1965, 8ου κυρώθηκε µε το Ν. 494/1970 

(ΦΕΚ Α’ 77) 

16) Τη Σύµβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών ∆ιακρίσεως κατά των 

Γυναικών, της 18ης ∆εκεµβρίου 1979, 8ου κυρώθηκε µε το Ν. 1342/1983 

(ΦΕΚ Α’ 39). 

 

Πίνακας Β 

 

17) Τον Κώδικα (των Ηνωµένων Εθνών) για τη Συµ8εριφορά των 

Υ8εύθυνων Προσώ8ων  για την Ε8ιβολή του Νόµου (Code of Conduct 

for Law Enforcement Officials), της 17ης ∆εκεµβρίου 1979 

18)Τις Βασικές Αρχές (των Ηνωµένων Εθνών) για τη Χρήση Βίας και 

Πυροβόλων Ό8λων (Basic Principles on the Use of Force and Firearms 

by Law Enforcement Officials), της 7ης Σε8τεµβρίου 1990 

19) Toυς Ελάχιστους Υ8οδειγµατικούς Κανόνες (των Ηνωµένων Εθνών) για 

την Εφαρµογή της ∆ικαιοσύνης Ανηλίκων (40/33. Standard Minimum 

Rules for the Administration of Juvenile Justice) [Κανόνες Πεκίνου], 

της 29ης Νοεµβρίου 1995 

20) Τις Αρχές (των Ηνωµένων Εθνών) για την Α8οτελεσµατική Πρόληψη 

και την ‘Ερευνα µη Νόµιµων, Αυθαίρετων και Συνο8τικών Εκτελέσεων 
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(Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-

legal, Arbitrary and Summary Executions), της 24ης Μαΐου 1989 

21) Τη ∆ιακήρυξη (των Ηνωµένων Εθνών) για την Προστασία Όλων των 

Προσώ8ων υ8ό Βίαια Εξαφάνιση (Declaration for the Protection of All 

Persons from Enforced Disappearance), της 28ης ∆εκεµβρίου 1992 

22) Τη ∆ιακήρυξη Βασικών Αρχών ∆ικαίου (των Ηνωµένων Εθνών) για τα 

Θύµατα Εγκληµατικότητας και Κατάχρησης Εξουσίας (Declaration of 

Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power), 

της 29ης Νοεµβρίου 1985 

23) Τις Βασικές Αρχές για την Ανεξαρτησία της ∆ικαιοσύνης (Basic 

Principles on the Independence of the Judiciary), της 13ης ∆εκεµβρίου 

1985 

24) Τη ∆ιακήρυξη για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών 

(Declaration on the Elimination of Violence against Women), της 20ης 

∆εκεµβρίου 1993 

25) Τους Ελάχιστους Υ8οδειγµατικούς Κανόνες για τη Μεταχείριση των 

Φυλακισµένων (Standard Minimum Rules for the Treatment of 

Prisoners adopted by the 1st U.N. Congress on the prevention of crime 

and the treatment of offenders, held at Geneva in 1995 and approved 

by the Economic and Social Council by its Resolution 663 C (XXIV) of 

31st July 1957 and 22076 (LXII) of 13th May 1977 

26) Το Σύνολο Αρχών για την Προστασία Όλων των Προσώ8ων α8ό 

Οιαδή8οτε Μορφή Κράτησης ή Φυλάκισης (43/173 Body of Principles 

for the Protection of All Persons under Any Form of Detention of 

Imprisonment, 9 December 1977, 76th Plenary Meeting of the General 

Assembly of the U.N.) 

27)  Τη Σύσταση του Συµβουλίου της Ευρώ8ης 1257 (1995) σχετικά µε τις 

Συνθήκες Κράτησης στα Κράτη Μέλη του Συµβουλίου της Ευρώ8ης 

(Recommendation 1257 (1995) on the conditions of detention in Council 

of Europe member states, Council of Europe, text adopted by the 

General Assembly on 1 February 1995 (5th Sitting) 
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28)  Τους Υ8οδειγµατικούς Κανόνες της Ευρω8αϊκής Ε8ιτρο8ής κατά των 

Βασανιστηρίων (The CPT Standards, European Committee for the 

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment, CPT/Inf/ E (2002) 1- Rev 2003) 

 

 

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2004  


