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 Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 παράγραφος 2 και 25 του Συντάγματος,   2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφοι 1, 3, 5 και 9 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’-73),   3. Τις διατάξεις των άρθρων 129 έως και 132 του Π.Δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α’-58),   4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 2 του Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (ΦΕΚ Α’-281),   5. Την υπ’ αριθ. 4/1999 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,   6. Την εξαγγελθείσα ανοιχτή εκδήλωση/συνάθροιση της ¨Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)¨ την Πέμπτη 29-06-2017 και ώρα 18:00 στην Πλατεία Εξαρχείων, με θέμα «Ανοικτές και Ελεύθερες Πόλεις¨,   7. Την εξαγγελθείσα από την ¨Ανοικτή Συνέλευση ενάντια στην Αστυνομική Κατοχή¨ συνάθροιση στην Πλατεία Εξαρχείων την 12:00 ώρα της Πέμπτης 29-06-2017,   8. Την εξαγγελθείσα από τη ¨Συνέλευση Αλληλεγγύης στον αγώνα των κρατουμένων¨ συνάθροιση – μικροφωνική παρέμβαση στην Πλατεία Εξαρχείων την 17:00 ώρα της Πέμπτης 29-06-2017,   9. Την εξαγγελθείσα από την ¨Αναρχική Συνομοσπονδία¨ εκδήλωση/ συνάθροιση κατά της αστυνομικής βίας στην Πλατεία Φιλικής Εταιρείας (Κολωνακίου) την 18:00 ώρα της Πέμπτης 29-06-2017,   10. Την τοπική σύμπτωση και χρονική εγγύτητα των συναθροίσεων των ως άνω περιπτώσεων (6), (7) και (8), τη χρονική σύμπτωση των περιπτώσεων  (6) και (9) και την προφανή και έντονη, βάσει και σχετικών δημοσιευμάτων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης, αντίθεση που εκφράζεται από τους διοργανωτές των (7), (8) και (9) συναθροίσεων στην πραγματοποίηση της συνάθροισης/ εκδήλωσης της περίπτωσης (6), 
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11. Την εδραιωμένη εκτίμηση, βάσει δημοσιευμάτων και αναρτήσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης, σχετικών πληροφοριών και γενικά όλων των συναφών και αξιοποιήσιμων από την Υπηρεσία για το συγκεκριμένο ζήτημα στοιχείων, πως η πραγματοποίηση των ως άνω συναθροίσεων στα καθορισμένα από τους διοργανωτες σημεία, κατά τις εξαγγελθείσες ώρες και υπό τις υφιστάμενες καιρικές και άλλες συνθήκες ενέχει το σοβαρότατο κίνδυνο διατάραξης της δημόσιας ασφάλειας και της ομαλής κοινωνικοοικονομικής ζωής της ευρύτερης περιοχής, με την πιθανότατη εκδήλωση έκνομων ενεργειών από άτομα ή ομάδες προσώπων που θα επιχειρήσουν να εκφράσουν με ακραίο και βίαιο τρόπο την αντίθεσή τους ιδίως στην πραγματοποίηση της αρχικώς εξαγγελθείσας από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. συνάθροισης,   12. Τη χωροταξική ιδιαιτερότητα της ευρύτερης περιοχής εντός της οποίας έχουν επιλεγεί οι χώροι πραγματοποίησης των ως άνω συναθροίσεων, σε συνδυασμό με την εναπόθεση μεγάλου όγκου απορριμμάτων λόγω των συνεχιζομένων απεργιακών κινητοποιήσεων των υπαλλήλων καθαριότητας και του οικείου Δήμου, των ακραίων θερμοκρασιών που αναμένονται τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/2017 έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) και την υπέρμετρη περαιτέρω επιβάρυνση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας (πιθανή εκδήλωση πυρκαϊών, διασπορά απορριμμάτων, διακοπή συγκοινωνιών, κλπ) στην περιοχή ως συνέπεια εκνόμων δράσεων στο πλαίσιο πραγματοποίησης των εν λόγω συναθροίσεων και ιδίως στην περίπτωση εκδήλωσης από συναθροιζόμενους αντιδράσεων και ενεργειών που απειλούν ή διαταράσσουν τη δημόσια ασφάλεια και την ομαλή κοινωνικοοικονομική ζωή,    13. Τις προγραμματισθείσες για την ίδια ως άνω ημερομηνία (29-06-2017) συναθροίσεις –  συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, τον κατακερματισμό των διαθέσιμων αστυνομικών δυνάμεων για την κάλυψη των σχετικών αναγκών τάξης – τροχαίας – ασφάλειας και την, ως εκ τούτου, δυσχερώς αποτελεσματική ανταπόκριση σε περίπτωση εκδήλωσης σοβαρών και εκτεταμένων επεισοδίων,   14. Τη θεμελιώδη θεσμική υποχρέωση της Ελληνικής Αστυνομίας να διαφυλάξει τη δημόσια ασφάλεια, την ευνομία και την ομαλή κοινωνικοοικονομική ζωή της Πόλης των Αθηνών και κατ’ επέκταση το κύρος, την αξιοπιστία, τη διεθνή εικόνα της χώρας και γενικά το εθνικό και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, εν μέσω μάλιστα της τουριστικής περιόδου, και   15. Το γεγονός ότι η αποτροπή του σοβαρού κινδύνου διατάραξης της δημόσιας ασφάλειας και της ομαλής κοινωνικοοικονομικής ζωής στην ευρύτερη περιοχή δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με ηπιότερα μέσα και η προληπτική και επί τη βάση της αρχής της αναλογικότητας απαγόρευση των συναθροίσεων δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για την προστασία των ως άνω εννόμων αγαθών μέτρο,  α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε   Δεν επιτρέπεται για λόγους δημόσιας ασφάλειας, κατά το χρονικό διάστημα από 06:00 ώρα εως την 24:00 ώρα της Πέμπτης 29-06-2017, κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση ή πορεία στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων που περικλείεται από τις οδούς: Λ. Αλεξάνδρας & Πατησίων (28ης Οκτωβρίου), αριστερά Πατησίων (28ης Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων και των δυο ρευμάτων κυκλοφορίας αυτής), αριστερά Χαλκοκονδύλη, δεξιά Κάνιγγος, αριστερά Βερανζέρου, δεξιά Ακαδημίας, αριστερά Κανάρη, Πλατεία Φιλικής Εταιρείας (όλη η επιφάνεια της Πλατείας και τα εφαπτόμενα πεζοδρόμια αυτής), συνέχεια Πατριάρχου Ιωακείμ, αριστερά Μαρασλή, δεξιά Σουηδίας, αριστερά Αναπήρων Πολέμου, δεξιά Μ. Μερκούρη, αριστερά Κόνιαρη, αριστερά Λ. Αλεξάνδρας έως τη συμβολή της με την Πατησίων (28ης Οκτωβρίου), συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων των ανωτέρω οδών που αποτελούν τα όρια της περιοχής. 

ΑΔΑ: ΩΔ5Ε465ΧΘ7-ΡΝΘ



 Η πραγματοποίηση ή η απόπειρα πραγματοποίησης συνάθροισης ή πορείας στην εν λόγω περιοχή κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα θα αντιμετωπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο, οι δε συμμετέχοντες σε τέτοια συνάθροιση ή πορεία θα διώκονται για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 171 Π.Κ. και άλλων συναφών διατάξεων.    Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017  Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Υποστράτηγος  
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