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Εισαγωγή
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις συναθροίσεις και η νέα φιλοσοφία διαχείρισης
τους από την Αστυνομία, διαμορφώνει μία ριζικά διαφορετική κουλτούρα που
έχει ως στόχο, όχι τη διάλυση, αλλά την περιφρούρηση και την προστασία των
συναθροίσεων και τη διευκόλυνση της νόμιμης άσκησης του δικαιώματος
του συνέρχεσθαι, χωρίς τη διατάραξη της κοινωνικό- οικονομικής ζωής ή την
πρόκληση επεισοδίων και καταστροφών.
Η νέα αυτή κουλτούρα δημιούργησε την ανάγκη προσαρμογής και της
επιχειρησιακής λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόκειται για ένα νέο
Modus Operandi που έχει δύο βασικούς άξονες: 1) διεύρυνση της ευελιξίας και
2) μείωση της έντασης με την αναλογικότητα συστατικό κριτήριο της αντίδρασης.
Δίνεται έμφαση στην επικοινωνία με τους συναθροιζόμενους, στην πρόληψη
και την αποτροπή παρεισφρήσεων σε συναθροίσεις και στον περιορισμό της
κατασταλτικής δράσης της Αστυνομίας.
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Νέο Θεσμικό Πλαίσιο

Νόμος 4703/2020, Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 73/2020, Ρύθμιση δημοσίων υπαιθρίων συναθροίσεων.
Π.Δ. 75/2020, Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή
εικόνας σε δημόσιους χώρους.

2.

Ενημέρωση των Πολιτών για τις
Συναθροίσεις

Κατά τη διάρκεια της συνάθροισης, ο Επικεφαλής των Αστυνομικών Δυνάμεων
διατηρεί άμεση επαφή και διαρκή συνεργασία και επικοινωνία με τον Οργανωτή της
συνάθροισης και τον ενημερώνει για τις οποιεσδήποτε αλλαγές σε περιορισμούς μπορεί
να απαιτηθούν.
Ο Αστυνομικός Διαμεσολαβητής, συνεργάζεται διαρκώς με τον Οργανωτή,
παραμένοντας στο χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάθροισης και μέχρι την
αποχώρηση των συμμετεχόντων και διαμεσολαβεί για την άμεση και ειρηνική επίλυση
τυχόν προβλημάτων ή την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, ή
μεταξύ των συμμετεχόντων και των Αστυνομικών Δυνάμεων.
Σε συναθροίσεις χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας, τον Αστυνομικό Διαμεσολαβητή
συνεπικουρούν στη διαρκή επικοινωνία με τους διοργανωτές, τα μέλη της Ομάδας
Διαχείρισης και Οριοθέτησης Συναθροίσεων (ΟΔΟΣ)1.

Μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και της ειδικής διαδικτυακής
πλατφόρμας για δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, οι πολίτες μπορούν να
ενημερώνονται καθημερινά για τις προγραμματισμένες ή τρέχουσες συναθροίσεις και
λοιπές εκδηλώσεις, τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί, καθώς και τις σχετιζόμενες
με αυτούς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

3.
3.1.

Επικοινωνία και Ενημέρωση
Οργανωτή και Συμμετεχόντων

Συνεχής Επικοινωνία με τον Οργανωτή και τους Συμμετέχοντες

Το νέο θεσμικό πλαίσιο βασίζεται στην συνεχή επικοινωνία της Αστυνομίας με
τους διοργανωτές μίας συνάθροισης, η οποία και ξεκινά από την υποχρέωση της
γνωστοποίησης της πρόθεσης διοργάνωσης μίας δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης στην
οικεία Αστυνομική Αρχή.
Η Αστυνομική Αρχή με γραπτή απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της
Ελληνικής Αστυνομίας και στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα για τις συναθροίσεις,
ενημερώνει τους οργανωτές για το αν θα υπάρξουν περιορισμοί και ορίζει Αστυνομικό
Διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για την προπαρασκευαστική επικοινωνία
μαζί τους.

4.

1

Η Ομάδα Διαχείρισης και Οριοθέτησης Συναθροίσεων (ΟΔΟΣ) συγκροτήθηκε και λειτουργεί αρχικά στην Αττική.
Στο σχεδιασμό του Υπουργείου για το επόμενο διάστημα, προβλέπεται η ενίσχυση της ΟΔΟΣ στην Αττική και η συγκρότηση
αντίστοιχων ομάδων και σε άλλες περιοχές της χώρας, με πρώτη τη Θεσσαλονίκη.

5.

3.2.

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για τις Δημόσιες
Υπαίθριες Συναθροίσεις

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου η Ελληνική Αστυνομία δημιούργησε μία νέα
διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις. Μέσω
της πλατφόρμας:
1. Ο οργανωτής μίας συνάθροισης θα μπορεί να υποβάλει τη γνωστοποίηση της
πρόθεσης διοργάνωσης προς την αντίστοιχη αστυνομική ή λιμενική αρχή. Η διαδικασία
γνωστοποίησης θα γίνεται με προσωποποιημένη είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα,
αξιοποιώντας τους κωδικούς taxisnet.
2. Οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση της κυκλοφορίας και
τις σχετικές ρυθμίσεις σε πραγματικό χρόνο, αλλά και σε εβδομαδιαίο επίπεδο για τις
προγραμματισμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω της διοργάνωσης δημόσιων
υπαίθριων συναθροίσεων.
Η πλατφόρμα θα καλύπτει την πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων σε
όλη τη χώρα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης προς
τους πολίτες μέσω εγκατάστασης ειδικής εφαρμογής σε ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς
και η ροή πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αξιοποιώντας τους επίσημους
λογαριασμούς της Ελληνικής Αστυνομίας.

4. Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στη
Διαχείριση των Συναθροίσεων
4.1.

Το προσωπικό που χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία για τη διαχείριση των
συναθροίσεων χωρίζεται σε τρεις ευρείες κατηγορίες: α) δυνάμεις ήπιας αστυνόμευσης,
β) ευέλικτες μονάδες με δυνατότητα δυναμικής παρέμβασης και γ) δυνάμεις επιβολής
και αποκατάστασης της τάξης. Μία ειδική κατηγορία προσωπικού είναι οι ομάδες
συλλήψεων, οι οποίες μπορούν να υπάρχουν ως αυτόνομες ομάδες ή να σχηματίζονται
από προσωπικό των άλλων ομάδων ειδικά για τη διαχείριση μίας συνάθροισης.
Η αξιοποίηση του προσωπικού συναρτάται από τις διαθέσιμες ομάδες που υπάρχουν σε
κάθε Γενική Αστυνομική Περιφέρεια στην οποία πραγματοποιείται μία συνάθροιση.
Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στην οποία διοργανώνεται και ο μεγαλύτερος
αριθμός συναθροίσεων, έχει στη διάθεση της τις παρακάτω ομάδες, το προσωπικό των
οποίων αξιοποιείται στη διαχείριση των συναθροίσεων:
•
•

3.3.

Παρουσία και Προστασία Δημοσιογράφων

Μία σημαντική πτυχή των συναθροίσεων είναι και η παρουσία δημοσιογράφων σε αυτές.
Η παρουσία και η προστασία των δημοσιογράφων στο πλαίσιο των συναθροίσεων
είναι βασική συνιστώσα του νέου σχεδιασμού. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί το
δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση, αλλά και παράλληλα, η ανεμπόδιστη διεξαγωγή
των αστυνομικών επιχειρήσεων, ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχουν επεισόδια.

Το Προσωπικό που χρησιμοποιεί η Αστυνομία για τη
Διαχείριση των Συναθροίσεων

•
•

Δυνάμεις ήπιας αστυνόμευσης: Τροχαία, ΟΔΟΣ, Αστυνομικοί σε μέτρα Τάξης,
Διαμεσολαβητές.
Ευέλικτες Μονάδες με δυνατότητα δυναμικής παρέμβασης: ΔΡΑΣΗ, ΔΙΑΣ,
ΟΠΚΕ.
Ομάδες συλλήψεων.
Δυνάμεις επιβολής και αποκατάστασης της τάξης: Διμοιρίες ΥΜΕΤ και ΥΑΤ.

Για τη διαχείριση των συναθροίσεων μπορεί να αξιοποιηθεί και προσωπικό του
Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε να υπάρχει δυνατότητα για την πρόληψη και την άμεση
κατάσβεση πυρκαγιάς.

Στο σχέδιο ασφάλειας της συνάθροισης συμπεριλαμβάνεται και η διαφύλαξη της
σωματικής ακεραιότητας των δημοσιογράφων που μπορούν να βρεθούν στο επίκεντρο
επεισοδίων, για αυτό το λόγο, ανάλογα και την εκάστοτε κατάσταση που επικρατεί,
μπορούν να φορούν διακριτό και προστατευτικό εξοπλισμό.
Η Αστυνομία θα οριοθετήσει ένα συγκεκριμένο χώρο για τους δημοσιογράφους και
ένας ορισμένος εκ των προτέρων αξιωματικός θα λειτουργεί ως σύνδεσμος και δίαυλος
επικοινωνίας μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάθροισης, έχοντας ως στόχο τη
συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση.
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7.

5.
4.2.

Επαγγελματική Δεοντολογία και Εκπαίδευση

Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας που συμμετέχουν στη διαχείριση των
συναθροίσεων πρέπει να διακρίνονται από επαγγελματισμό και να λειτουργούν
ως πρότυπα, κυρίως όταν απαιτηθεί να γίνει χρήση νόμιμης βίας για τη διαχείριση
επεισοδίων. Κάθε αστυνομικός θα δρα σεβόμενος απόλυτα το πλαίσιο των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, τους περιορισμούς που θέτει ο νόμος, αλλά και τους κανόνες της
επαγγελματικής δεοντολογίας, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο κάθε αστυνομικός μεμονωμένα, αλλά και η κάθε ομάδα συνολικά που αξιοποιείται για
τη διαχείριση των συναθροίσεων θα είναι άρτια εκπαιδευμένη και εξοπλισμένη ανάλογα
με την αποστολή της και θα υπόκεινται στον καθορισμένο ιεραρχικό έλεγχο. Δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση στη μετεκπαίδευση και στη διαρκή κατάρτιση του προσωπικού και
των ομάδων τόσο σε επιμέρους εξειδικευμένα σχολεία, όσο και σε κοινά προγράμματα
σεμιναρίων και ασκήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητά τους.

4.3.

Διοίκηση, Συντονισμός και Έλεγχος

Διαφάνεια

Η διαφάνεια στη δράση των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο
διαχείρισης μίας συνάθροισης είναι κρίσιμη. Για αυτό το λόγο, είναι σημαντικό να είναι
εμφανής η τοποθέτηση των δυνάμεων της τάξης. Ειδικότερα, το προσωπικό που
εμπλέκεται στη διαχείρισης μίας συνάθροισης φορά στολή, ενώ θα γενικευτεί η χρήση
ονομασιών στην πλάτη των μελών κάθε ομάδας, ώστε να ταυτοποιείται καλύτερα
η μονάδα στην οποία ανήκει. Σε αυτή την κατεύθυνση, όλοι οι αστυνομικοί που
συμμετέχουν στη διαχείριση μίας συνάθροισης θα έχουν σε εμφανές σημείο διακριτικό
αριθμό.

Η διαχείριση μίας συνάθροισης από πλευράς Αστυνομίας γίνεται εντός ενός σαφούς
ορισμένου πλαισίου ιεραρχίας και διοίκησης όπου όλοι έχουν συγκεκριμένες
αρμοδιότητες και υποχρεώσεις. Ειδικότερα, για το συντονισμό και τον έλεγχο των
δυνάμεων της Αστυνομίας που επιχειρούν για τη διαχείριση των συναθροίσεων
ακολουθείται οριοθετημένη διαδικασία που χωρίζεται σε τρία επίπεδα:
ΤΑΚΤΙΚΟ: Περιλαμβάνονται οι ομάδες / μονάδες που δρουν στο πεδίο πριν,
κατά τη διάρκεια της συνάθροισης και μετά την ολοκλήρωση αυτής. Το προσωπικό,
ανάλογα με την αποστολή του, οργανώνεται σε υποομάδες / ομάδες/ διμοιρίες με
τον αντίστοιχο συντονισμό. Το σύνολο των δυνάμεων πεδίου υπάγεται στη Διοίκηση
του Επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων που εμπλέκονται στη διαχείριση της
συνάθροισης. Η οριζόντια διαλειτουργικότητα των επί μέρους ομάδων εξασφαλίζεται
μέσω των διαύλων επικοινωνίας. Παράλληλα, υπάρχει κάθετη διασύνδεση επικοινωνίας
με το Επιχειρησιακό επίπεδο Διοίκησης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ: Λειτουργεί στο Κέντρο Επιχειρήσεων της εκάστοτε Γενικής
Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης 2. Το επίπεδο του επιχειρησιακού συντονισμού
και η στελέχωση του Κέντρου Επιχειρήσεων κλιμακώνεται σε αντιστοιχία με την εκτίμηση
της επικινδυνότητας και της πολυπλοκότητας μία συνάθροισης. Υπό πλήρη σύνθεση
Επικεφαλής τίθεται ο εκάστοτε Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής και ο Διευθυντής
Αστυνομίας εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων όπου με εντολή του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας, ο συντονισμός μπορεί να ανατεθεί σε ανώτερο επιτελικό
στέλεχος (π.χ. Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας).
Στο Κέντρο Επιχειρήσεων παρίσταται, κατά περίπτωση, εισαγγελέας, ο οποίος εποπτεύει
τη διαδικασία διαχείρισης, παρέχοντας θεσμική εγγύηση για τη τήρηση της νομιμότητας
και τη διαπίστωση τυχόν έκνομων ενεργειών κατά τη διάρκεια των αστυνομικών
επιχειρήσεων.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ: Το ανώτατο επίπεδο διοίκησης, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας,
με ρόλο εποπτείας και κεντρικών κατευθύνσεων.
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Όπου δεν υπάρχει Κέντρο Επιχειρήσεων, αξιοποιείται μία αίθουσα κατάλληλα εξοπλισμένη για το συντονισμό
των δυνάμεων διαχείρισης μίας συνάθροισης.

9.

6. Μέγεθος των Συναθροίσεων
Συστατικό μέρος της εφαρμογής του νέου πλαισίου αποτελεί και η κατηγοριοποίηση
μίας συνάθροισης κατ’ αναλογία του εκτιμώμενου αριθμού συμμετεχόντων σε αυτή. Το
μέγεθος αυτό είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο καθώς επηρεάζει το σχεδιασμό των μέτρων που
πρέπει να ληφθούν για την προστασία της.
Επιπρόσθετα, το εκτιμώμενο μέγεθος μίας συνάθροισης αξιοποιείται από την Ελληνική
Αστυνομία α) για τον καθορισμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, β) για την επιβολή,
όταν αυτό είναι απαραίτητο, περιορισμών και γ) για την εκτίμηση επικινδυνότητας της
συνάθροισης.
Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί πως η κατηγοριοποίηση μίας συνάθροισης βάσει του
μεγέθους της, προσαρμόζεται και στα ειδικότερα δεδομένα της περιοχής που
διοργανώνεται (αριθμός κατοίκων, οδόστρωμα, πεζοδρόμια, κεντρικοί δρόμοι κτλ.).
Άρα, μπορεί μία συνάθροιση 500 ατόμων σε μία περιοχή να κατηγοριοποιηθεί ως μικρού
μεγέθους, ενώ σε μία άλλη ως μεγάλου. Αυτός είναι και ο λόγος που οι περιορισμοί
διαφέρουν μεταξύ των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων.
Η κατηγοριοποίηση των συναθροίσεων για την Αττική, βάσει μεγέθους, έχει ως
ακολούθως:
1-100 άτομα: πολύ μικρή συνάθροιση
101- 500 άτομα: μικρή συνάθροιση
501- 1.000 άτομα: μεσαία συνάθροιση
1001- 10.000άτομα: μεγάλη συνάθροιση
10.001 άτομα και πάνω: πολύ μεγάλη συνάθροιση
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7. Αξιολόγηση Επικινδυνότητας
της Συνάθροισης

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο η αρμόδια Αστυνομική αρχή οφείλει να διασφαλίζει
τις προϋποθέσεις ακώλυτης άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι σε δημόσιο
υπαίθριο χώρο, λαμβάνοντας προς τούτο κάθε αναγκαίο μέτρο, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σε συνεργασία με τον
οργανωτή της συνάθροισης.

Ιδιαιτέρως κρίσιμη σε αυτή τη διαδικασία είναι η αξιολόγηση της τρωτότητας μίας
συνάθροισης, καθώς συνδέεται άρρηκτα με τη νέα φιλοσοφία για την προστασία των
συναθροίσεων. Η αξιολόγηση της τρωτότητας καθορίζει και τη διάταξη των δυνάμεων,
καθώς και τη λήψη των μέτρων ασφάλειας για την προστασία της συνάθροισης. Σε αυτό
το σχεδιασμό είναι εξόχως σημαντική η συνεργασία με τον Οργανωτή, ο οποίος, σε
συνάρτηση της τρωτότητας, θα πρέπει να λάβει τα δικά του μέτρα για την προστασία της
συνάθροισης.

Επιβολή Περιορισμών

Η εκτίμηση επικινδυνότητας πραγματοποιείται με τη χρήση δύο δεικτών: α) τους
κινδύνους που προκύπτουν από την ίδια τη συνάθροιση και β) από την τρωτότητα της.

8.

Α. Μία συνάθροιση αξιολογείται για το κατά πόσον από τη διοργάνωσή της α)
υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, β) απειλείται σοβαρή διατάραξη της
κοινωνικοοικονομικής ζωής και γ) για το αν ο σκοπός της αντιτίθεται στον σκοπό μίας
άλλης ήδη προγραμματισμένης συνάθροισης, η οποία έχει γνωστοποιηθεί νωρίτερα, δεν
έχει απαγορευθεί και πραγματοποιείται στην ίδια περιοχή ή σε κοντινή περιοχή κατά το
ίδιο χρονικό διάστημα (συγκέντρωση/ αντί- συγκέντρωση).

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Προεδρικού Διατάγματος 73/2020 για τη Ρύθμιση
δημοσίων υπαιθρίων συναθροίσεων η αρμόδια Αστυνομική Αρχή, με αιτιολογημένη
απόφαση της, σε περίπτωση που αξιολογείται πως μία επικείμενη ή μία εν
εξελίξει δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, μπορεί να διαταράξει δυσανάλογα την
κοινωνικοοικονομική ζωή μίας συγκεκριμένης περιοχής, έχει τη δυνατότητα επιβολής
περιορισμών.

Β. Επίσης, αξιολογείται η τρωτότητα της. Η πιθανότητα δηλαδή να παρεισφρήσουν στη
συνάθροιση άτομα αντιτιθέμενα σε αυτή ή άτομα που δεν έχουν σχέση με τον σκοπό
της συνάθροισης και υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι θα επιδιώξουν να προκαλέσουν
βιαιοπραγίες, επεισόδια, καταστροφές ή διάσπαση της συνάθροισης.

Η αιτιολογημένη γνώμη για την επιβολή περιορισμών διατυπώνεται εγγράφως ή σε
επείγουσες περιπτώσεις προφορικά και μνημονεύεται στην σχετική απόφαση που
εκδίδεται.

Η εκτίμηση επικινδυνότητας γίνεται με διαβαθμισμένη κλίμακα: α) χαμηλή, β) μεσαία και
γ) υψηλή.

Κριτήρια για την επιβολή των περιορισμών αποτελούν ο αριθμός των συμμετεχόντων στη
συνάθροιση σε συνάρτηση με α) την περιοχή πραγματοποίησή της, β) τις ειδικότερες
κυκλοφοριακές συνθήκες, γ) τα χαρακτηριστικά του οδικού περιβάλλοντος και δ) τη
σημασία της οδού ή την οδών που εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν από τη συνάθροιση στην
εν γένει κυκλοφορία και γενικότερα ο βαθμός διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής
ζωής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προστασία της συνάθροισης, αλλά και της κοινωνικοοικονομικής
ζωής της πόλης βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας
μίας συνάθροισης και στη συνέχεια στην εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας από την αρμόδια
Αστυνομική Αρχή.

Μέσα επιβολής των περιορισμών αποτελούν ιδίως: α) η διάταξη της αστυνομικής
δύναμης, β) φορητά μέσα σήμανσης της κυκλοφορίας και οριοθέτησης του χώρου
(κορδέλες, κώνοι κ.λπ.), γ) κιγκλιδώματα, δ) μεταλλικοί φραγμοί (συρόμενοι), ε) φραγμοί
με οχήματα και στ) άλλα πρόσφορα μέσα.

Σημαντικές μεταβλητές για την εκτίμηση επικινδυνότητας αποτελούν α) ο εκτιμώμενος
αριθμός συμμετεχόντων, (β) η περιοχή πραγματοποίησής της.

Στην απόφαση επιβολής περιορισμών της Αστυνομικής αρχής θα γίνεται εκτίμηση της
επικινδυνότητας της συνάθροισης και αιτιολόγηση αυτής, καθώς και τα μέτρα που θα
ληφθούν για την προστασία των συμμετεχόντων και των διερχόμενων πολιτών.
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9. Πρόβλεψη Κινδύνων και Προετοιμασία
Δίνεται έμφαση στην πρόβλεψη των κινδύνων ώστε να μπορούν οι δυνάμεις διαχείρισης
της συνάθροισης να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και αποφάσεις, κυρίως αναφορικά
με την αξιοποίηση και προετοιμασία του δυναμικού τους. Η διαδικασία πρόβλεψης
βασίζεται στην εκτίμηση επικινδυνότητας.
Σε αυτό το πλαίσιο οι υπηρεσίες Ασφάλειας, έχουν καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο στην
πρόβλεψη των κινδύνων πριν τη συνάθροιση, αλλά και στον έγκαιρο εντοπισμό εστιών
έντασης και στην πρόληψη πιθανών επεισοδίων που μπορούν να διαταράξουν την ομαλή
διεξαγωγή μίας συνάθροισης.
Επιπρόσθετα, η Ελληνική Αστυνομία με βάση το πρόγραμμα της συνάθροισης (έναρξη
—διαδρομή –λήξη) και την εκτίμηση επικινδυνότητας λαμβάνει μέτρα προκειμένου
να περιοριστούν οι πιθανότητας για έκτροπα (ενημέρωση πολιτών, υπηρεσιών και
καταστημάτων, απομάκρυνση σταθμευμένων ή εγκατεστημένων Ι.Χ., οικοδομικών
υλικών κ.α.. έλεγχοι σε εγκαταλειμμένα κτίρια, πάρκα, κήπους και άλλα δημόσια κτίρια,
κλείσιμο σταθμών μετρό, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.α.). Τόσο οι δημοτικές υπηρεσίες
όσο και λοιποί εμπλεκόμενοι (π.χ. οργανισμοί ΜΜΜ) συμβάλλουν στο σχεδιασμό και στην
προετοιμασία της Ελληνικής Αστυνομίας.
Εάν κριθεί απαραίτητο, πριν την έναρξη μίας συνάθροισης, μπορούν να
πραγματοποιηθούν και έλεγχοι σε πρόσωπα και Ι.Χ., με στόχο την αποτροπή της
μεταφοράς επικίνδυνων αντικειμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόκληση
επεισοδίων, επιθέσεις και καταστροφές.
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10.
10.1.

Διαχείριση Επεισοδίων
Κλιμακούμενη Χρήση Μέσων

Το νέο δόγμα της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαχείριση των συναθροίσεων
δίνει έμφαση στον περιορισμό των εντάσεων, στην πρόληψη συγκρούσεων και
στη χρήση ήπιων μεθόδων (διαμεσολάβηση, επικοινωνία, ενεργητικός διάλογος)
για την αποφυγή κλιμακώσεων. Για αυτό λόγο, τη διαχείριση των συναθροίσεων
αναλαμβάνουν ομάδες ήπιας αστυνόμευσης (ΟΔΟΣ, Διαμεσολαβητές, ένστολοι
Αστυνομικοί σε μέτρα τάξης, Τροχαία κτλ). Η καταστολή περιορίζεται στο ελάχιστο
και μόνο κατόπιν εξάντλησης όλων των ηπιότερων αποτρεπτικών μέσων. Η χρήση
δακρυγόνων μέσων και η εμπλοκή διμοιριών ΥΑΤ θα αξιοποιείται μόνο ως ύστατη
επιχειρησιακή επιλογή σε περιπτώσεις διάλυσης, επεισοδίων ή επιθέσεων κατά των
εμπλεκόμενων αστυνομικών δυνάμεων, τηρουμένων των αρχών της αναγκαιότητας,
της αναλογικότητας και της επιείκειας.
Η επιχειρησιακή αστυνομική δράση προϋποθέτει τη χρήση εξοπλισμού και μέσων,
τα οποία η διεθνής πρακτική έχει καταδείξει ότι ενισχύουν και εξασφαλίζουν την
αποτελεσματική αντιμετώπιση των βίαιων επεισοδίων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη
συνάθροιση και την προστασία των συγκεντρωμένων και των διερχόμενων πολιτών.
Η χρήση τους γίνεται βάσει κωδικοποιημένης κλίμακας, ανάλογης με την
επικινδυνότητα του μέσου της επίθεσης, της απειλής και της διακύβευσης των
εννόμων αγαθών.
Η διαχείριση των βίαιων επεισοδίων στο πλαίσιο μίας δημόσιας υπαίθριας
συνάθροισης γίνεται από τις κατεξοχήν εξειδικευμένες μονάδες της Ελληνικής
Αστυνομίας για την επιβολή και την αποκατάσταση της τάξης (ΥΜΕΤ, ΥΑΤ).
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ακολουθεί προτεινόμενη κωδικοποιημένη
κλίμακα μέσων. Τονίζεται πως τα δύο τελευταία στάδια της κλίμακας (χρήση νερού
και χρήση δακρυγόνων μέσων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης) μπορεί να
αξιοποιηθούν διαφορετικά, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν και
την αναγκαιότητα διαχείρισης της κατάστασης.

10.2.

Ενημέρωση και Προειδοποιήσεις για Παρέμβαση
της Αστυνομίας

Σε περίπτωση που υπάρξει παρείσφρηση ανθρώπων ή ομάδων που θέλουν να
προκαλέσουν επεισόδια ή ενδεχόμενη βίαιη αντίδραση των συμμετεχόντων και απαιτηθεί
η κατασταλτική παρέμβαση της Αστυνομίας ή και σε έσχατη περίπτωση η διάλυση
της συνάθροισης, θα προηγηθούν οι σχετικές προειδοποιήσεις και ενημέρωση των
Οργανωτών, των συμμετεχόντων και των διερχόμενων πολιτών.
Ειδικότερα, ο Επικεφαλής των Αστυνομικών Δυνάμεων στο πεδίο και ο Αστυνομικός
Διαμεσολαβητής προβαίνουν σε προειδοποιήσεις οι οποίες, για να γίνουν αντιληπτές
από όλους, πραγματοποιούνται με μεγάφωνα υψηλής έντασης. Υπάρχει η δυνατότητα
αξιοποίησης και των λογαριασμών της Ελληνικής Αστυνομίας σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Οι προειδοποιήσεις θα είναι ξεκάθαρες, ώστε οι συμμετέχοντες σε μία συνάθροιση
να γνωρίζουν επακριβώς τί συμβαίνει από πλευράς παρεισφρήσεων και κινδύνων
για έκτροπα και τι υποχρεώνει τις Αστυνομικές δυνάμεις για δράση με στόχο την
προστασία της συνάθροισης είτε πριν την έναρξή της, είτε κατά τη διαδρομή και τον
προορισμό της ή και σε έσχατη περίπτωση στη διάλυσή της.
Τις προειδοποιήσεις συνοδεύουν και ανακοινώσεις- χρηστικές οδηγίες- σχετικά με
τους δρόμους διαφυγής και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη διάλυση της
πορείας (χρήση νερού, χρήση δακρυγόνων κτλ.).
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11. Συνήθη αδικήματα κατά τη διάρκεια
μίας συνάθροισης
Σε περιπτώσεις συναθροίσεων, όπου δεν ξεσπούν επεισόδια, κάποια από τα αδικήματα
που ενδέχεται να τελεστούν είναι τα ακόλουθα:
• Απείθεια, συνδυαστικά με σχετική απόφαση απαγόρευσης συνάθροισης
(άρθρο 169 ΠΚ)
• Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων (άρθρο 167 ΠΚ)
• Στάση (άρθρο 170 ΠΚ)
•Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (άρθρο 285 ΠΚ)
Σε περιπτώσεις συναθροίσεων, όπου ξεσπούν βίαια επεισόδια, τα αδικήματα που
μπορεί να τελεστούν, επιπρόσθετα προς αυτά της προηγούμενης παραγράφου, είναι τα
ακόλουθα:
• Σωματική βλάβη (άρθρο 308 ΠΚ)
• Επικίνδυνη σωματική βλάβη (άρθρο 309 ΠΚ)
• Βαριά σωματική βλάβη (άρθρο 310 ΠΚ)
• Έκρηξη (άρθρο 270 ΠΚ)
• Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών (άρθρο 272 ΠΚ)
• Παραβίαση διατάξεων του Ν. 2168/1993 (Α’ 147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν
όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.»
• Απόπειρα ανθρωποκτονίας (άρθρο 299 ΠΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 42 ΠΚ)
• Φθορά ξένης ιδιοκτησίας (άρθρο 378 ΠΚ)
Τα ανωτέρω σχετικά άρθρα του Ποινικού Κώδικα με τα οριζόμενα
κατά περίπτωση πλαίσια ποινής παρατίθενται στο Παράρτημα Α’.
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12. Αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων
Η αξιοποίηση τεχνολογικών οπτικοακουστικών μέσων είναι σημαντική για την
αποτελεσματική διαχείριση των συναθροίσεων. Ειδικότερα, η αξιοποίηση της εικόνας
από φορητές και σταθερές κάμερες, αλλά και από εναέρια μέσα (drones, ελικόπτερα
κ.α.) μπορεί να αξιοποιηθεί για το σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρησιακών
παρεμβάσεων στο πεδίο, στο προανακριτικό έργο, στο σχηματισμό δικογραφιών, στην
προσπάθεια ταυτοποίησης, εντοπισμού και σύλληψης δραστών βίαιων επεισοδίων, στη
διαφάνεια των παρεμβάσεων της Αστυνομίας και στην αποτύπωση των πραγματικών
γεγονότων που συντελούνται στο πλαίσιο μίας συνάθροισης.
Στο πλαίσιο του νέου επιχειρησιακού δόγματος, οι αστυνομικοί των ομάδων ΥΑΤ, ΥΜΕΤ,
ΔΡΑΣΗ και ΟΠΚΕ που συμμετέχουν στη διαχείριση των συναθροίσεων θα φέρουν στην
στολή τους φορητή κάμερα ή θα φέρουν φορητή κάμερα χειρός. Επίσης, κάμερες
μπορούν να υπάρχουν και στα οχήματα ρίψης νερού. Για τη χρήση των καμερών θα
προηγείται σχετική ενημέρωση στους συγκεντρωμένους.
Η συλλογή και η επεξεργασία του υλικού θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το νομικό
πλαίσιο που καθορίζει το Π.Δ. 75/2020 για τη χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη
ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους.
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13.

Διαχείριση της Κυκλοφορίας

Σε εφαρμογή των περιορισμών για την οριοθέτηση μίας υπαίθριας δημόσιας
συνάθροισης η Τροχαία χρησιμοποιεί κώνους ή άλλα τεχνητά μέσα οριοθέτησης κατά
μήκος του δρομολογίου που θα ακολουθήσει η πορεία, σύμφωνα με τους όρους
διεξαγωγής της που έχουν εγκριθεί από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση.
Σε περίπτωση που η πορεία καταλάβει τμήμα του οδοστρώματος πραγματοποιούνται
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ εάν υπάρξει κατάληψη εξ’ ολοκλήρου του
οδοστρώματος, η Τροχαία προβαίνει σε εκτροπή της κυκλοφορίας. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, το Γραφείο Τύπου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας
στην οποία πραγματοποιείται η συνάθροιση ενημερώνει με γραπτό μήνυμα (sms) τα
ΜΜΕ.
Σε κάθε περίπτωση, ικανός αριθμός τροχονόμων βρίσκεται σε επιφυλακή, ώστε, αν
απαιτηθεί, να πραγματοποιηθούν οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς να
διακοπεί η κίνηση στους δρόμους.

14. Συνεργασία με άλλες Αρχές και Φορείς
14.1.

Ενημέρωση και Ενέργειες Αρχών και Φορέων

Η αποτελεσματική διαχείριση μίας συνάθροισης προϋποθέτει τη συνεργασία της
αρμόδιας Διεύθυνσης Αστυνομίας με άλλες Υπηρεσίες και Φορείς, οι οποίες
ενημερώνονται εγγράφως και εγκαίρως.
Ειδικότερα, ενημερώνονται:
• Η οικεία Εισαγγελία Πρωτοδικών για την διάθεση εισαγγελικού λειτουργού
στο Κέντρο Επιχειρήσεων ή σε ετοιμότητα.
• Η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την διάθεση οχημάτων σε καθορισμένα σημεία
και εκπροσώπου της στο Κέντρο Επιχειρήσεων για τη διαχείριση
θεμάτων αρμοδιότητάς της.
• Το Ε.Κ.Α.Β. για τη διάθεση ασθενοφόρων σε καθορισμένα σημεία.
• Ο οικείος Δήμος για την απομάκρυνση των κάδων απορριμμάτων/ ανακύκλωσης,
αδρανών υλικών, ή άλλων αντικειμένων και το κλείσιμο κήπων ή άλλων δημόσιων
χώρων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τον σχεδιασμό της Αστυνομίας.
• Η ΣΤΑ.ΣΥ. για το κλείσιμο Σταθμών Μετρό/ ΗΣΑΠ και τη διάθεση εκπροσώπου
της στο Κέντρο Επιχειρήσεων για τη διαχείριση θεμάτων αρμοδιότητάς της.
• Η οικεία Λιμενική Αρχή για λήψη μέτρων κατά τις κινητοποιήσεις που λαμβάνουν
χώρα σε σημεία πλησίον ευθύνης αρμοδιότητάς της.
• Άλλες Υπηρεσίες (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ) για την απομάκρυνση υλικών, εργαλείων
ή άλλων αντικειμένων από χώρους εργασιών τους, που είναι δυνατό
να χρησιμοποιηθούν για έκνομες ενέργειες και την παροχή οιασδήποτε συνδρομής
απαιτηθεί.
Σε περιπτώσεις έκτακτων και αυθόρμητων συναθροίσεων η ενημέρωση
πραγματοποιείται προφορικά από τους οικείους Διευθυντές των Διευθύνσεων
Αστυνομίας, οι οποίοι έχουν αναπτύξει ήδη διαύλους επικοινωνίας με τις
προαναφερόμενες Υπηρεσίες/ Φορείς.

22.
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15.
14.2.

Στρατηγική Επικοινωνία

Συνεργασία σε περιπτώσεις Απαγορεύσεων και Περιορισμών

Σε περίπτωση επιβολής απαγόρευσης, η οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας αποστέλλει
έγγραφο προς τον οικείο Πρόεδρο Πρωτοδικών για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης
και τον οικείο Δήμαρχο για τη διατύπωση απλής γνώμης, οι οποίες σε επείγουσα
περίπτωση μπορούν να διατυπωθούν και προφορικά.
Σε περίπτωση επιβολής περιορισμών η οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας αποστέλλει
έγγραφο προς τον οικείο Δήμαρχο για τη διατύπωση απλής γνώμης, η οποία σε
κατεπείγουσα περίπτωση μπορεί να διατυπωθεί προφορικά.

Οι επιχειρήσεις διατήρησης και αποκατάστασης της τάξης στο πλαίσιο των δημοσίων
υπαίθριων συναθροίσεων συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των Μ.Μ.Ε. και των πολιτών. Σε
αρκετές περιπτώσεις, έχει παρατηρηθεί οι ακραίες ομάδες που προκαλούν τα επεισόδια
να παραπληροφορούν ή να διασπείρουν σκόπιμα ψευδείς ειδήσεις, κυρίως μέσω του
διαδικτύου. Για αυτό το λόγο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει μία εξωστρεφής
και δυναμική διαδικασία επικοινωνίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με
στόχο την εξήγηση των δράσεων, κυρίως των έκτακτων, της Ελληνικής Αστυνομίας,
την παρουσίαση των γεγονότων και την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων (fake
news). Η επικοινωνιακή διαχείριση της συνάθροισης θα αποτελεί συστατικό μέρος του
επιχειρησιακού σχεδιασμού και του σχεδίου ασφαλείας της αρμόδιας Αστυνομικής
Αρχής.
Η διαδικασία επικοινωνίας θα ξεκινά πριν τη διοργάνωση μίας συνάθροισης και θα
κορυφώνεται κατά τη διάρκεια της εξέλιξής της, αλλά και μετά την ολοκλήρωση της,
ιδιαίτερα στην περίπτωση που έχουν υπάρξει βίαια επεισόδια. Η ενημέρωση θα γίνεται
μέσω των Εκπροσώπων Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, του Γραφείου Τύπου
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των Γραφείων Τύπου των επιμέρους
Διευθύνσεων, στην περιοχή των οποίων διοργανώνεται η συνάθροιση. Σε αυτή τη
διαδικασία η Ελληνική Αστυνομία θα αξιοποιεί το οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο έχει
συλλεχθεί με τα τεχνολογικά μέσα που έχουν αναφερθεί παραπάνω και σύμφωνα με το
πλαίσιο του Π.Δ. 75/2020 για τη χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή
ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους.
Στην ίδια κατεύθυνση οι Αστυνομικές Διευθύνσεις θα δημοσιεύουν εβδομαδιαία /
μηνιαία απολογιστικά δελτία, στα οποία θα αναφέρονται όλα τα στατιστικά στοιχεία που
αφορούν στις συναθροίσεις που διεξήχθησαν, όπως αριθμός συμμετεχόντων, κατάληψη
οδοστρώματος, ύπαρξη επεισοδίων κλπ.
Η συνεργασία των ΜΜΕ είναι κρίσιμη, για αυτό και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
και η Ελληνική Αστυνομία θα τους παρέχουν κάθε απαραίτητη πληροφορία ώστε να
υπάρξει υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών.

24.
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16.

Διαδικασία Αποτίμησης

Η διαδικασία αποτίμησης της διαχείρισης μία συνάθροισης, μέσω της άντλησης
διδαγμάτων από την επιχειρησιακή εμπειρία, συμβάλλει στην βελτίωση και στην εξέλιξη
των επαγγελματικών πρακτικών. Επίσης, μπορεί να αξιοποιηθεί για την αλλαγή στους
τρόπους δράσης, στην επικαιροποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και
στην ενδεχόμενη αλλαγή εξοπλισμού και μέσων, με στόχο τη βέλτιστη επιχειρησιακή
ανταπόκριση των δυνάμεων.

17.

Επικαιροποίηση

Η Ελληνική Αστυνομία θα προχωρά σε επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου
σε χρονικό διάστημα έως και τριών ετών. Η διαδικασία επικαιροποίησης θα
ενσωματώνει τις εμπειρίες από τη διαχείριση των συναθροίσεων, καλές πρακτικές
από χώρες του εξωτερικού και θεσμικές ή επιχειρησιακές αλλαγές που μπορούν
να προκύψουν και να επηρεάσουν τη διαχείριση των δημοσίων υπαίθριων
συναθροίσεων.

Ειδικότερα, η διαχείριση μεγάλων συναθροίσεων θα πρέπει να γίνεται αντικείμενο
ανταλλαγής διδαγμάτων από όλη την εμπλεκόμενη διοικητική αλυσίδα και τις
επιχειρησιακές μονάδες. Αυτές οι αποκτηθείσες εμπειρίες είναι ο συνδετικός κρίκος
όσων είναι επιφορτισμένοι με τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων καθότι αποτελούν την
απόδειξη για τον επιτυχή συντονισμό και την αποτελεσματικότητα αυτών.
Η διεθνής εμπειρία, κυρίως από κράτη- μέλη της Ε.Ε., είναι σημαντική, για αυτό και η
Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας, θα μπορεί να
συμβουλεύεται το δίκτυο της και να μαθαίνει από τις εμπειρίες άλλων χωρών αλλά και να
συμβάλλει στην ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών.

26.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 170 ΠΚ
Στάση

Άρθρο 167 ΠΚ
Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών
προσώπων
«1. Όποιος με βία ή απειλή βίας επιχειρεί να εξαναγκάσει κάποια αρχή ή υπάλληλο να
ενεργήσει πράξη που ανάγεται στα καθήκοντά του ή να παραλείψει νόμιμη πράξη, καθώς
και όποιος βιαιοπραγεί εναντίον του ή κατά προσώπου που έχει προσληφθεί ή άλλου
υπαλλήλου που έχει προστρέξει για να τον υποστηρίξει κατά τη διάρκεια της νόμιμης
ενέργειάς του (αντίσταση), τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.
2. Αν η πράξη στράφηκε κατά δικαστικού λειτουργού, διαιτητή ή ενόρκου, ή έγινε από
περισσοτέρους, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή.
3. Αν το πρόσωπο κατά του οποίου στράφηκε η πράξη διέτρεξε σοβαρό προσωπικό
κίνδυνο ή η πράξη έγινε από πρόσωπο που οπλοφορεί ή φέρει αντικείμενα με τα οποία
μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και
χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.»

Άρθρο 169 ΠΚ
Απείθεια
«Με φυλάκιση έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος, ύστερα από νόμιμη
πρόσκληση, αρνείται σε κάποιον από τους υπαλλήλους του άρθρου 13 περίπτ. α’, χωρίς
αντίσταση την υπηρεσία ή συνδρομή που οφείλεται κατά τον νόμο ή την είσοδο σε
οποιοδήποτε μέρος για να επιχειρηθεί κάποια νόμιμη υπηρεσιακή ενέργεια.»

28.

«1. Όποιος με πρόθεση συμμετέχει σε συγκεντρωμένο πλήθος που διαπράττει με
ενωμένες δυνάμεις κάποια από τις πράξεις του άρθρου 167 τιμωρείται με φυλάκιση έως
τρία έτη ή χρηματική ποινή.
2. Οι υποκινητές της στάσης, καθώς και εκείνοι που μεταχειρίστηκαν βία ή απειλές βίας ή
βιαιοπράγησαν, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν άλλη διάταξη νόμου
δεν τιμωρεί την πράξη με βαρύτερη ποινή.»

Άρθρο 270 ΠΚ
Έκρηξη
«1. Όποιος προξενεί έκρηξη με οποιοδήποτε τρόπο, και ιδίως με την χρήση εκρηκτικών
υλών, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε
κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη
προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α’ ή
β’ η πράξη προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως
αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, δ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών
αν στην περίπτωση του στοιχείου β’ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν
προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει
ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την
έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται
με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.»

29.

Άρθρο 272 ΠΚ

Άρθρο 299 ΠΚ

Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών

Ανθρωποκτονία με δόλο

«1. Όποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές ύλες ή εκρηκτικές βόμβες
από τις οποίες μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών ετών.
2. Η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη αν ο
υπαίτιος την τελεί ενώ διαπράττει διατάραξη κοινής ειρήνης (άρθρο 189 παρ. 1-3).3. Ο
δράστης δεν τιμωρείται αν πριν εξεταστεί από τις αρχές παρέδωσε με τη θέλησή του σ’
αυτές τα πιο πάνω υλικά ή αντικείμενα ή κατέστησε γι’ αυτές δυνατό να τα αποκτήσουν
στην κατοχή τους ή απέτρεψε με άλλο τρόπο τον κίνδυνο να γίνει χρήση αυτών.»

Άρθρο 285 ΠΚ
Παραβίαση μέτρων για τη πρόληψη
ασθενειών
«1. Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να
αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται: α) με φυλάκιση
έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος
για ζώα, β) με φυλάκιση και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει
κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων.
2. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα μεταδοθεί η ασθένεια σε ζώα, επιβάλλεται
φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή, και αν είχε ως αποτέλεσμα να
μεταδοθεί σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.
3. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου επιβάλλεται κάθειρξη
τουλάχιστον δέκα ετών και αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το
δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
4. Όποιος στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 παραβιάζει τα μέτρα από αμέλεια,
τιμωρείται: α) στην περίπτωση του στοιχείου α’ με χρηματική ποινή ή παροχή
κοινωφελούς εργασίας και β) στην περίπτωση του στοιχείου β` με φυλάκιση έως δύο έτη
ή χρηματική ποινή.»

30.

«1. Όποιος σκότωσε άλλον τιμωρείται με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον
δέκα ετών.2. Αν η πράξη αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρασμό ψυχικής ορμής,
επιβάλλεται κάθειρξη.»
Άρθρο 308 ΠΚ
Απόπειρα σωματικής βλάβης
«1. Όποιος προξενεί σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιμωρείται με
φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή. Αν η κάκωση ή βλάβη της υγείας που του
προξένησε είναι εντελώς ελαφρά, τιμωρείται με παροχή κοινωφελούς εργασίας.
2. Για τη δίωξη της πράξης της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται έγκληση, εκτός
αν ο παθών είναι δημόσιος υπάλληλος και η πράξη τελέστηκε κατά την εκτέλεση
της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της ή υπάλληλος του
πλειστηριασμού κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και η πράξη τελέσθηκε
με αφορμή τον πλειστηριασμό, οπότε η δίωξη είναι αυτεπάγγελτη.
3. Η σωματική βλάβη της παραγράφου 1 δεν είναι άδικη, όταν επιχειρείται με τη
συναίνεση του παθόντος και δεν προσκρούει στα χρηστά ήθη.
4. Ο υπαίτιος της πράξης της παραγράφου 1 είναι δυνατό να απαλλαγεί από κάθε ποινή
αν παρασύρθηκε στην πράξη από δικαιολογημένη αγανάκτηση, εξαιτίας μιας αμέσως
προηγούμενης πράξης που τέλεσε ο παθών εναντίον του ή ενώπιόν του και που ήταν
ιδιαίτερα σκληρή ή βάναυση.»
Άρθρο 309 ΠΚ
Επικίνδυνη σωματική βλάβη
«Αν η πράξη του προηγούμενου άρθρου τελέστηκε με τρόπο που μπορούσε να
προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά σωματική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση
έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.»

31.

Άρθρο 310 ΠΚ
Βαριά σωματική βλάβη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ

«1. Όποιος προκαλεί σε άλλον βαριά σωματική βλάβη τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους. Aν επεδίωκε την πρόκληση της βαριάς σωματικής βλάβης,
τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη.
2. Βαριά σωματική βλάβη υπάρχει ιδίως αν η πράξη προξένησε στον παθόντα κίνδυνο
ζωής ή βαριά και μακροχρόνια αρρώστια ή σοβαρό ακρωτηριασμό ή αν τον εμπόδισε
σημαντικά και για πολύ χρόνο να χρησιμοποιεί το σώμα ή τη διάνοιά του.»

Άρθρο 378 ΠΚ
Φθορά ξένης ιδιοκτησίας
«1. Όποιος καταστρέφει ή βλάπτει ξένο (ολικά ή εν μέρει) πράγμα ή με άλλον τρόπο
καθιστά ανέφικτη τη χρήση του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική
ποινή και αν το πράγμα είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή τοποθετημένο σε δημόσιο
χώρο με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν το πράγμα είναι μικρής αξίας ή η ζημία
που προκλήθηκε είναι ελαφρά, ο υπαίτιος τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή
κοινωφελούς εργασίας.

1. ΟΔΟΣ- Ομάδας Διαχείρισης και Οριοθέτησης Συναθροίσεων
2. ΔΙΑΣ- Δίκυκλη Αστυνόμευση
3. ΟΠΚΕ- Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας
4. ΥΜΕΤ- Υποδιεύθυνση Μονάδων Επιβολής Τάξης
5. ΥΑΤ- Υποδιεύθυνση Αποκατάστασης Τάξης
6. ΜΜΜ- Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
7. ΙΧ- Ιδιωτικής Χρήσης
8. ΠΚ- Ποινικός Κώδικας
9. ΜΜΕ- Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
10. ΕΚΑΒ- Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
11. ΣΤΑΣΥ Α.Ε.- Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.
12. ΔΕΗ- Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
13. ΕΥΔΑΠ- Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης

2. Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος αν το
αντικείμενο της πράξης που προβλέπεται στο εδάφιο α’ της προηγούμενης παραγράφου
είναι πράγμα που χρησιμεύει για κοινό όφελος ή καλλιτεχνικό ή ιστορικό μνημείο ή αν η
φθορά έγινε με φωτιά ή με εκρηκτικές ύλες.»
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