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Ερώτηση

του Βουλευτή

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ό,τι μας αφορά, και
πλέον των διαλαμβανόμενων στο υπ’ αριθ. 2640 Φ.109.64 από 22-01-2021 Έγγραφο του
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο επισυνάπτεται, σας γνωρίζουμε ότι η Ελληνική
Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4249/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 73), είναι αρμόδια για την
εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης, ευταξίας και απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών,
την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος, καθώς και την προστασία του κράτους και του
δημοκρατικού πολιτεύματος στο πλαίσιο της συνταγματικής τάξης.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες/ καθήκοντα του αστυνομικού προσωπικού, ο ιδιαίτερος
χαρακτήρας της Ελληνικής Αστυνομίας ως ένοπλου Σώματος Ασφαλείας [άρθρο 13 παρ. 1 του
ανωτέρω νόμου] καθώς και οι συνθήκες άσκησης των δραστηριοτήτων της, αποτελούν
συγκεκριμένα και πρόσφορα κριτήρια που δικαιολογούν, κατά κοινή πείρα, τη θεσμοθέτηση
ειδικών σωματικών προσόντων. Ως εκ τούτου, όλοι οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στις
Αστυνομικές Σχολές πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα σωματικά προσόντα, ώστε να μπορούν να
ασκούν με επιτυχία τα κύρια καθήκοντα των αστυνομικών.
Ειδικότερα, η εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας ρυθμίζεται
με τις διατάξεις του ν. 2226/ 1994 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 122), ως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ η
διαδικασία προκαταρκτικών εξετάσεων καθορίζεται από τις διατάξεις του π.δ/τος 4/ 1995 (Φ.Ε.Κ.
Α’ - 1), ως ισχύει.
Συγκεκριμένα, απαιτούμενο προσόν για τους ιδιώτες υποψηφίους των Αστυνομικών
Σχολών αποτελεί η υγεία και η άρτια σωματική διάπλαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς (άρθρο 2 του
ανωτέρω π.δ/τος).
Συνεπώς, καθίστανται δεσμευτικές για την Ελληνική Αστυνομία τόσο οι διατάξεις του
άρθρου 4 παρ. 1 περίπτ. η’ και παρ. 2 περίπτ. γ’ του π.δ/τος 11/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 17), όσο και ο
Γενικός Πίνακας Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών του ως άνω π.δ/τος, ο οποίος -βασιζόμενος
στη δέκατη αναθεώρηση της διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης των Νόσων και των σχετικών
προβλημάτων υγείας ICD-10- αναφέρει στις Ψυχικές Παθήσεις και συγκεκριμένα στην πάθηση με
Α/Α 350: «Διαταραχές της μάθησης, με έναρξη στην παιδική ηλικία, όπως δυσλεξία, δυσγραφία,
δυσαριθμισία, κ.α., που δεν επιτρέπουν την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον»,
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καθιστώντας τη κώλυμα για την κατάταξη υποψηφίου στις Στρατιωτικές Σχολές και κατ’
επέκταση και στις Αστυνομικές.
Κατ' ακολουθία των προεκτεθέντων, συνάγεται προδήλως ότι:
 Οι απόφοιτοι των Παραγωγικών Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας φέρουν την
ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου, στα καθήκοντα του οποίου περιλαμβάνεται η
διενέργεια προανάκρισης, κατά την οποία απαιτείται ευχέρεια στην ικανότητα
σύνταξης εγγράφων. Ως εκ τούτου, τυχόν κατάταξη ατόμων με μαθησιακές
δυσκολίες στις εν λόγω Σχολές ενδέχεται να δημιουργήσει δυσχέρεια στην
εκτέλεση των ανακριτικών τους καθηκόντων, ιδίως όταν η χρήση τεχνικών μέσων
δεν είναι πρόσφορη.
 Δοθέντος ότι οι εξετάσεις των Δοκίμων είναι γραπτές, πιθανή αλλαγή στον τρόπο
διεξαγωγής τους, ενδέχεται να εγείρει θέματα ίσης μεταχείρισης, καθόσον ο
βαθμός τελικής επίδοσης προσδιορίζει και τη μεταξύ τους αρχαιότητα.
 Η σωματική ικανότητα -κατά την έννοια του π.δ/τος 11/ 2014- δεν αφορά in
abstracto στην κρίση ως προς την υγεία ενός ατόμου αλλά ως προς τη
συμβατότητα των υγειονομικών του χαρακτηριστικών με την αποστολή της
Ελληνικής Αστυνομίας. Η απόδοση δε δυσλεκτικών ατόμων στο συγκεκριμένο
εργασιακό περιβάλλον δεν μπορεί να βασίζεται στη χρήση τεχνικών μέσων ή να
περιορίζεται σε συγκεκριμένες υπηρεσιακές θέσεις, καθόσον η κατ’
αποκλειστικότητα διάθεσή τους σε ειδικές θέσεις εργασίας αντιβαίνει τους κανόνες
κατάταξης («Γενικών Καθηκόντων»), ενώ ενδέχεται να αποβεί εις βάρος της
εκπλήρωσης της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας και κατ' επέκταση του
δημοσίου συμφέροντος.
Μολαταύτα, το διαλαμβανόμενο στην εν θέματι Ερώτηση ζήτημα αποτελεί αντικείμενο
εξέτασης από την αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
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