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ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΌΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΊΤΗ ΩΣ ΕΜHΔIΠΑ
 εμπέδωση της αρχής της νομιμότητας και των αρχών της χρηστής διοίκησης και
Η
της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα όργανα επιβολής της τάξης
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Η άρση κάθε υπόνοιας σχετικά με τη μη αποτελεσματική διερεύνηση περιστατικών
αυθαιρεσίας.
Η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών από την αυθαίρετη και παράνομη
χρήση της εξουσίας που έχει παραχωρηθεί στα κρατικά όργανα για την άσκηση
των καθηκόντων τους.

ΠΩΣ ΥΠΟΒΆΛΛΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΣΊΑ
Η καταγγελία κατατίθεται εγγράφως.
Στην περίπτωση που ο καταγγέλλων
αγνοεί την ελληνική γλώσσα μπορεί
να ζητήσει τη συνδρομή διερμηνέα.
Στην περίπτωση που ο καταγγέλλων
δεν μπορεί να γράψει, η καταγγελία
συντάσσεται από υπάλληλο του
Συνηγόρου του Πολίτη.
Ανώνυμες καταγγελίες τίθενται στο
αρχείο, δύναται όμως να εξετάζονται
κατά την κρίση του Συνηγόρου του
Πολίτη στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης
παρέμβασής του.

 υτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου
Α
στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη,
στην οδό Χαλκοκονδύλη 17,
ΤΚ 10432 Αθήνα
Δευτέρα έως Παρασκευή
8:30 – 14:00
και την Τετάρτη 8:30 – 16:30
 λεκτρονικά στο
Η
www.synigoros.gr/e-anafora
 ε ταχυδρομική επιστολή
Μ
στην παραπάνω διεύθυνση
Με φαξ στους αριθμούς 213 130 68 00

ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΉΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΊΤΗ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΤΡΌΠΟΥΣ
Τηλεφωνικώς
213 130 66 00
Δευτέρα έως Παρασκευή
8:30-14:00
Τετάρτη 8:30 – 16:30

Με φαξ
210 729 21 29
213 130 68 00
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Ταχυδρομικώς
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Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ως Εθνικός Μηχανισμός
Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας (ΕΜΗΔΙΠΑ)
διερευνά περιστατικά αυθαιρεσίας κατά την άσκηση
καθηκόντων ή κατά κατάχρηση της ιδιότητας
οργάνων επιβολής της τάξης.

ΠΏΣ ΠΑΡΕΜΒΑΊΝΕΙ

ΠΟΙΟΎΣ ΕΛΈΓΧΕΙ

TΙ ΕΛΈΓΧΕΙ

Ένστολο προσωπικό:

• Π ράξεις που συνιστούν βασανιστήρια και

Ο ΣΥΝΉΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΊΤΗ ΩΣ ΕΜΗΔΙΠΑ

• Ελληνικής Αστυνομίας
• Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής
• Πυροσβεστικού Σώματος

Kαι υπαλλήλους:
• Καταστημάτων Κράτησης

άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατά την έννοια του άρθρου 137 Α
Ποινικού Κώδικα

•

Παράνομες εκ προθέσεως προσβολές κατά
της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας
ή υγείας ή της προσωπικής ή γενετήσιας
ελευθερίας

• Π αράνομη χρήση πυροβόλου όπλου
• Π αράνομη συμπεριφορά για την οποία

υπάρχουν ενδείξεις ρατσιστικού κινήτρου
ή η οποία ενέχει άλλου είδους διακριτική
μεταχείριση λόγω χαρακτηριστικών φυλής,
χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας,
αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού,
ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου

• Κ ατόπιν επώνυμων καταγγελιών
• Α υτεπαγγέλτως σε συνέχεια ανώνυμης καταγγελίας, δημοσιεύματος, παραπομπής
υπόθεσης από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό ή Γενικό Γραμματέα

• Εποπτεύει τη νομιμότητα, πληρότητα και αποτελεσματικότητα της διερεύνησης

περιστατικών αυθαιρεσίας από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Δεν υποκαθιστά τον
δικαστικό και πειθαρχικό έλεγχο των περιστατικών αυθαιρεσίας, αλλά λειτουργεί
παράλληλα με τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και εφόσον κρίνει ότι μια πειθαρχική
υπόθεση δεν εξετάστηκε σε βάθος ή διαπιστώνει ότι κατά την εξέταση της έλαβαν
χώρα διαδικαστικά λάθη ή/και παραλείψεις μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση του
σχετικού πορίσματος

• Διεξάγει με σχετική απόφασή του, ιδία, αυτοτελή πειθαρχική διερεύνηση περιστατικών αυθαιρεσίας. Στην περίπτωση αυτή τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα αναστέλλουν
την έκδοση απόφασης μέχρι την κοινοποίηση του πορίσματος του Συνηγόρου του
Πολίτη

• Επιλαμβάνεται υποθέσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μπορεί να διατάξει τη
διοικητική – πειθαρχική επανεξέταση της υπόθεσης

• Μεριμνά για την ενημέρωση των αρμοδίων δικαστικών αρχών σε περίπτωση που
διαπιστώνει τη διάπραξη ποινικώς κολάσιμων πράξεων

• Λ ειτουργεί παράλληλα με τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα
• Παρακολουθεί την εξέλιξη της πειθαρχικής διαδικασίας
• Ε φόσον κρίνει ότι μια πειθαρχική υπόθεση δεν εξετάστηκε σε βάθος ή διαπιστώνει

ότι κατά την εξέταση της έλαβαν χώρα διαδικαστικά λάθη ή/και παραλείψεις μπορεί
να ζητήσει τη συμπλήρωση του σχετικού πορίσματος.

• Μ πορεί να διερευνήσει ο ίδιος περιστατικά αυθαιρεσίας
• Τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα αναστέλλουν την έκδοση απόφασης μέχρι την κοινοποίηση του πορίσματος του Συνηγόρου του Πολίτη

• Ε πισημαίνεται ότι ο ΕΜΗΔΙΠΑ δεν εκπροσωπεί το θύμα στο δικαστήριο και δεν
χορηγεί αποζημιώσεις.

Ο ΕΜΗΔΙΠΑ αποτελεί ειδική αρμοδιότητα του
Συνηγόρου του Πολίτη και εντάσσεται λειτουργικά
και οργανωτικά στη δομή του. Η άσκηση της
αρμοδιότητας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του
άρθρου 56 του ν. 4443/2016 και τον Κανονισμό
Λειτουργίας που καταρτίστηκε με απόφαση του
Συνηγόρου του Πολίτη (Φ10/24727/2017, ΦΕΚ Β’ 2065).

