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Πολίτης διαµαρτυρήθηκε στον Συνήγορο, γιατί ενώ έδινε κανονικά το «παρών»
στο Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής του, συνελήφθη και κρατήθηκε επί οκτώ (8)
ηµέρες από την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.). Τελικά, αφέθηκε ελεύθερος µόνο
αφού µε δικές του νοµικές ενέργειες απέδειξε ότι εσφαλµένα αναζητούνταν ως
φυγόποινος. Ωστόσο, στη συνέχεια προσήχθη δύο φορές σε αστυνοµικά τµήµατα,
γιατί σε γενόµενους ελέγχους εµφανιζόταν, και πάλι εσφαλµένα, ως καταζητούµενος.
Μετά από πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για διερεύνηση της υπόθεσης
έγινε από την ΕΛ.ΑΣ. Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση που αναγνώρισε ότι η κράτηση
του συγκεκριµένου πολίτη για οκτώ ηµέρες και η προσαγωγή του δύο φορές σε
αστυνοµικά τµήµατα οφειλόταν αποκλειστικά σε δικά της οργανωτικά – διοικητικά
λάθη. ∆εν απέδωσε, ωστόσο, πειθαρχική ευθύνη για το ζήτηµα σε κάποιο στέλεχος,
ούτε και προχώρησε στην οικονοµική και ηθική αποκατάσταση του παθόντος.
Από την έρευνα της υπόθεσης προέκυψε ότι η ΕΛ.ΑΣ. έβλαψε αδικαιολόγητα έναν
πολίτη, στερώντας την ελευθερία του για οκτώ ηµέρες και υποβάλλοντάς τον σε
ταλαιπωρίες, χωρίς παράλληλα για αυτόν τον σοβαρό λόγο να αποδοθούν ευθύνες,
να υπάρξουν οργανωτικές αλλαγές ή να αποζηµιωθεί ο πολίτης. Μια τέτοια στάση,
όµως, δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο της σύγχρονης αστυνοµίας που επιθυµεί να
οικοδοµήσει φιλικές σχέσεις µε τον πολίτη. Αυτό πρωτίστως σηµαίνει ότι όταν
αποδεδειγµένα σφάλλει, θα προβαίνει σε έµπρακτες ενέργειες επανόρθωσης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε πόρισµά του προς τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλειο Κικίλια (15.7.2014), πρότεινε:
α) να διερευνηθεί η δυνατότητα, είτε µε βάση το ισχύον δίκαιο είτε µε σχετική
τροποποίηση της ισχύουσας νοµοθεσίας, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική Ε.∆.Ε. που
αναγνωρίζει ευθύνη της ∆ιοίκησης,
- να καταβάλλεται εύλογη αποζηµίωση στον παθόντα και
- να αναγνωρίζεται εγγράφως το σφάλµα και να εκφράζεται συγγνώµη προς αυτόν.
β) να µελετηθούν οργανωτικές αλλαγές οι οποίες θα καθιστούν δυνατή την ακριβή
παρακολούθηση των διοικητικών διαδικασιών και την απόδοση προσωπικής ευθύνης
σε αντίστοιχες περιπτώσεις διοικητικών σφαλµάτων (ενίσχυση ιχνηλασιµότητας και
λογοδοσίας).
Σε απάντηση του ως άνω πορίσµατος (5.9.2014), η Ελληνική Αστυνοµία δεν
προχώρησε σε κάποια ενέργεια αποδοχής και υλοποίησης των προτάσεων της
Αρχής, αλλά αρκέστηκε στην αναφορά της ισχύουσας νοµοθεσίας και την περαιτέρω
διαβίβαση του πορίσµατος αρµοδίως.
Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι η σύγχρονη Αστυνοµία όταν σφάλει οφείλει να
επιδεικνύει έµπρακτα θάρρος και ευθύτητα για τη διόρθωση των πραγµάτων και την
αποκατάσταση των τυχόν παθόντων πολιτών. Μια τέτοια στάση και το κύρος του
σώµατος θα προάσπιζε και τα δικαιώµατα των πολιτών θα προστάτευε.
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