
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Κώδηθαο γηα ηελ Αζηπλνκία ζρεηηθά κε ηελ Ειεπζεξία ηνπ Τύπνπ  
(Press Freedom Police Codex) 

 

Σηα κέζα Δεθεκβξίνπ 2019 ε Επξωπαϊθή Οκνζπνλδία Δεκνζηνγξάθωλ 

δεκνζίεπζε ηνλ Κώδηθα γηα ηελ Αζηπλνκία ζρεηηθά κε ηε Ειεπζεξία ηνπ 

Τύπνπ, πνπ θπθινθόξεζε από ην Επξωπαϊθό Κέληξν γηα ηελ Ειεπζεξία ηνπ 

Τύπνπ θαη ηωλ Media (ECPMF). Ο Κώδηθαο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο θνηλήο 

έξεπλαο ηνπ ECPMF κε άιινπο δεκνζηνγξαθηθνύο νξγαληζκνύο (European 

Federation of Journalists (EFJ), Index on Censorship, Osservatorio Balcani e 

Caucaso Transeuropa (OBCT), Ossigeno per l’informazione (O2) θαη South 

East Europe Media Organisation (SEEMO)) 

 

Ο Κώδηθαο θαηαγξάθεη ηνπο ηνκείο ζύγθξνπζεο ηωλ αζηπλνκηθώλ κε ηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο θαη ην πώο νη αζηπλνκηθνί απαηηείηαη λα ζηακαηήζνπλ ηελ 

παξεκπόδηζε ηνπ δεκνζηνγξαθηθνύ έξγνπ. Σην πιαίζην ηεο έξεπλαο 

δηεξεπλήζεθαλ ην λνκηθό πιαίζην ζε παλεπξωπαϊθό επίπεδν θαη ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ ηωλ πνιηηώλ γηα ελεκέξωζε, ώζηε κεηαμύ άιιωλ νη πνιίηεο λα 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηωλ θπβεξλώληωλ θαη απηνί λα παξακέλνπλ 

ππόινγνη απέλαληη ζηνπο πνιίηεο γηα ηηο πξάμεηο ηνπο (accountability).  

 

Η θωδηθνπνίεζε ηεο έξεπλαο έγηλε ζε νθηώ βαζηθνύο θαλόλεο-ζεκεία 

ζρεηηθά κε ην πώο ε αζηπλνκία πξέπεη λα αληηκεηωπίδεη ηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο θαη πξέπεη λα απνηεινύλ νδεγό γηα ηηο επηκέξνπο απνθάζεηο 

ηεο αζηπλνκίαο θαη λα απμήζεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηηο παξαβηάζεηο 

ζηελ ειεπζεξία ηνπ Τύπνπ πνπ γίλνληαη από ηελ αζηπλνκία θαη ηηο δπλάκεηο 

επηβνιήο ηνπ λόκνπ. 

 

1. Οπνηαδήπνηε βία από ην αζηπλνκηθό πξνζσπηθό ελαληίνλ 

δεκνζηνγξάθσλ είλαη απαξάδεθηε. 

 

2. Οη δεκνζηνγξάθνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο 

θαη ε αζηπλνκία πξέπεη λα ηνπο πξνζηαηεύεη από νπνηαδήπνηε παξάλνκε 

παξεκβνιή, εηδηθά ζε δηαδειώζεηο. 

 

3. Οη δεκνζηνγξάθνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

ηαπηνπνηνύλ ηα άηνκα ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο αζηπλνκίαο θαη λα 

ηεθκεξηώλνπλ θαη αλαθέξνπλ ζρεηηθά κε ην έξγν ησλ αζηπλνκηθώλ 

δπλάκεσλ. 

 

4. Η αζηπλνκία δελ επηηξέπεηαη λα ζβήζεη ηα βίληεν, ή λα θαηάζρεη 

ηνλ δεκνζηνγξαθηθό εμνπιηζκό ρσξίο θαηάιιειν δηθαζηηθό έληαικα. 

 

5. Οη δεκνζηνγξάθνη δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο 

εγθιεκαηίεο, νύηε λα πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, νύηε λα κπαίλνπλ ζε καύξε 

ιίζηα γηα ηελ ζεσξνύκελε πνιηηηθή ηνπο ζηάζε. 

 



6. Οη δεκνζηνγξάθνη δελ πξέπεη λα ζηνρνπνηνύληαη κε αζηπλνκηθή 

επηηήξεζε. 

 

7. Εάλ νη αζηπλνκηθέο αξρέο βιάςνπλ, απεηιήζνπλ ή παξελνριήζνπλ 

δεκνζηνγξάθνπο, νη ελέξγεηεο απηέο πξέπεη λα θαηαδηθάδνληαη, λα 

εξεπλώληαη θαη λα δεκνζηνπνηνύληαη από αλεμάξηεηνπο εξεπλεηέο. 

 

8. Η αζηπλνκία πξέπεη λα εθπαηδεύεηαη θαη λα ελεκεξώλεηαη ηαθηηθά 

ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα ησλ δεκνζηνγξάθσλ. 

 

(Ο όρος  «αστσνομία»  αναυέρεται σε όλοσς τοσς αστσνομικούς στην Εσρώπη) 

 

 

Μπνξείηε λα δείηε νιόθιεξν ην θείκελν ηνπ θώδηθα ζηελ ζειίδα ηεο 

Επξωπαϊθήο Οκνζπνλδίαο Δεκνζηνγξάθωλ: 

https://europeanjournalists.org/blog/2019/12/05/ecpmf-launched-the-first-

ever-press-freedom-police-codex/ 

 

Τν Δ.Σ. ηεο ΕΣΠΗΤ 
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