
 
 
 

16 Νοεµβρίου 2005 

 

Αριθµ. Πρωτ. 2139 
Αντιστράτηγο κ. Γ.Αγγελάκο 
Αρχηγό Ελληνικής Αστυνοµίας 
Π.Κανελλοπούλου – 4 
101 77 ΑΘΗΝΑ 
 

Αξιότιµε κύριε Αρχηγέ,  

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 
§ 9 του Συντάγµατος και τον ν.3094/2003, είχε την ευκαιρία µέχρι σήµερα να 
διαβουλευτεί µαζί σας για το θέµα της αστυνόµευσης διαδηλώσεων, ιδίως µάλιστα 
στις περιπτώσεις που δηµιουργούνται επεισόδια. Στο ίδιο ακριβώς πνεύµα 
συνεργασίας, και εν όψει του εορτασµού της 17ης Νοεµβρίου, θεωρούµε σκόπιµο 
να θυµίσουµε κάποιες κοινές µας διαπιστώσεις για την αστυνόµευση του πλήθους, 
µε σεβασµό στα δικαιώµατα του ανθρώπου. 

   

Ειδικότερα, πιστεύουµε ότι µπορείτε να µεριµνήσετε ώστε η αστυνοµική δράση 
να περιέχει: 

  

- Πλήρη αιτιολογία των περιορισµών της συλλογικής έκφρασης, µε σεβασµό 
της αρχής της αναλογικότητας, σε όλες τις επί µέρους συνιστώσες της 
(αναγκαιότητα, προσφορότητα, εν στενή εννοία αναλογικότητα).  

- Προειδοποίηση του πλήθους για την τυχόν διάλυση της συνάθροισης και 
υπόµνηση για αποµάκρυνση µε προσφορά κατάλληλης οδού διαφυγής στους 
διαδηλωτές.  

- Λελογισµένη (αναλογική) χρήσης δακρυγόνων ουσιών, υπό τον αυτονόητο 
όρο ότι η καταφυγή σε τέτοια χρήση αποτελεί στη συγκεκριµένη περίπτωση 
αναγκαίο µέσο, ότι υπάρχει προηγούµενη προειδοποίηση και παρέχονται διέξοδοι 
διαφυγής.  

- Άσκηση βίας µόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία και µόνο στο µέτρο που 
απαιτείται, για την προστασία προσώπων ή περιουσιών.    

- Ακώλυτη πρόσβαση των κρατουµένων προσώπων σε συνήγορο, σε 
περίπτωση συλλήψεων. 

 

Οι παραπάνω αρχές αποτυπώνονται και στην κοινή µας έκδοση «Πρακτικός 
οδηγός επαφής του αστυνοµικού µε τον πολίτη κατά την περίοδο των ολυµπιακών 
αγώνων» (2004), η οποία µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο για τη 
διαµόρφωση της αστυνοµικής δράσης, µε στάθµιση των αγαθών της δηµόσιας 
τάξης και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Εξάλλου, για τις επιπτώσεις στη δηµόσια 
υγεία από τη χρήση δακρυγόνων, η Αρχή έχει θέσει υπόψη της ΓΑ∆Α 
συγκεκριµένα σηµεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη.   

 

Για κάθε παραπέρα πληροφορία ή διευκρίνιση, ο Συνήγορος του Πολίτη είναι 
στη διάθεσή σας. 

 Με τιµή 
  
  
 Γιώργος Β. Καµίνης 
 


