
1	
	

Π Ρ Ο Σ 

 

Την κ. Προϊσταµένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών 

 

Α Ι Τ Η Σ Η 

 

Παπαδάκη Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου, δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ. 
Δ.Σ.Α. 13679), οδός Κυρίλλου Λουκάρεως 11. 

 

…………………… 

 

Όπως σας είναι γνωστό, από την διάταξη του άρθρου 10 παρ. 3 Ν. 
4703/2020 (ΦΕΚ Α 131/10-7-2020 «Δηµόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις και 
άλλες διατάξεις»), η κατά τόπον αρµόδια για την διάλυση δηµόσιας υπαίθριας 
συνάθροισης που βρίσκεται σε εξέλιξη, αστυνοµική αρχή, οφείλει 
προηγουµένως να λαµβάνει προς τούτο την σύµφωνη γνώµη του 
παρισταµένου αρµοδίου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ενώ σε κατεπείγουσες 
περιπτώσεις και εφόσον δεν παρίσταται αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, 
η απόφαση διάλυσης της συνάθροισης λαµβάνεται από τον επικεφαλής της 
αστυνοµικής δύναµης µε παράλληλη αµελλητί ενηµέρωση του αρµοδίου 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών. 

Κατά τις παρακάτω ηµεροµηνίες : 

α) Παρασκευή 5/3/2021 και ώρα 18.00΄ καθώς και  

β) Σάββατο 6/3/2021 και ώρα 12.00΄,  

επιχείρησα να συµµετάσχω σε συναθροίσεις, οι οποίες είχαν 
προγραµµατιστεί στην πλατεία Συντάγµατος (Αθήνα) µε θέµα την 
συµπαράσταση στην απεργία πείνας του κρατούµενου Δηµήτρη Κουφοντίνα.  

Οι ανωτέρω συναθροίσεις δεν είχαν γνωστοποιηθεί κατά τα 
προβλεπόµενα στον νόµο, αλλά ούτε και είχαν απαγορευθεί ή είχαν τεθεί 
οποιοιδήποτε περιορισµοί σε αυτές σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις 
παραπάνω διατάξεις, ουδεµία δε σχετική αναφορά υφίσταται αναρτηµένη, 
όπως προβλέπεται, στην επίσηµη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνοµίας.  

Πλην, όµως, και στις δύο περιπτώσεις, πριν από την ώρα της 
προγραµµατισµένης συνάθροισης, η πλατεία Συντάγµατος ήταν κατειληµµένη 
από αστυνοµικές δυνάµεις, οι επικεφαλής των οποίων δήλωναν ρητά ότι 
απαγορεύεται η πραγµατοποίηση της συνάθροισης και προέτρεπαν όσους 
προσέρχονταν στην πλατεία Συντάγµατος να αποχωρήσουν, ενώ περιµετρικά 
της πλατείας οµάδες αστυνοµικών διενεργούσαν έλεγχο στους 
προσερχοµένους και κατά περίπτωση τους απαγόρευαν ή τους απέτρεπαν 
από την έλευση στην πλατεία Συντάγµατος.  
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Λίγο δε αργότερα, οι παριστάµενες αστυνοµικές δυνάµεις διά της βίας 
και µε ρίψη χηµικών, απώθηση και άσκηση σωµατικής βίας αποµάκρυναν 
βίαια και διέλυσαν όσους κατορθώσαµε να φτάσουµε στην πλατεία 
Συντάγµατος και επιχειρήσαµε να διαδηλώσουµε, παρά το γεγονός ότι οι 
τελευταίοι ουδεµία βίαιη ενέργεια ή αξιόποινη πράξη τέλεσαν, η οποία να 
δικαιολογεί οτιδήποτε από τα παραπάνω. 

Παρών ήµουν και εγώ για να συµµετάσχω στις συναθροίσεις αυτές και 
από την παράνοµη συµπεριφορά της Αστυνοµίας παρεµποδίστηκε το εκ του 
άρθρου 11 του ισχύοντος Συντάγµατος δικαίωµά µου για πραγµατοποίηση 
συνάθροισης, ενώ υπέστην αναιτίως την αστυνοµική βία και την ρίψη 
χηµικών. 

Στη συνέχεια και τις δύο φορές, η αστυνοµική καταδίωξη όσων 
επιχείρησαν να πραγµατοποιήσουν συνάθροιση κινούµενη από την πλατεία 
Συντάγµατος σε άλλα σηµεία της Αθήνας αντιµετωπίστηκε κατά τον ίδιο βίαιο 
τρόπο (απώθηση, σωµατική βία από δυνάµεις των ΜΑΤ, εκτόξευση ύδατος 
από υδροβόλο όχηµα της αστυνοµίας, ακόµα και από κοντινή απόσταση µε 
κίνδυνο πρόκλησης βαριάς σωµατικής βλάβης σε παρευρισκόµενους 
διαδηλωτές, ρίψη χηµικών και δακρυγόνων) µέχρι πλήρους διαλύσεως κάθε 
απόπειρας συνάθροισης σε οποιοδήποτε σηµείο της Αθήνας για τον 
συγκεκριµένο σκοπό.  

Ενόψει των ανωτέρω και προκειµένου για την άσκηση των νοµίµων 
δικαιωµάτων µου, παρακαλώ: 

1) Να µου γνωστοποιήσετε εγγράφως εάν η Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών εξέφρασε σύµφωνη γνώµη για την κατά τα άνω διάλυση των 
ανωτέρω συναθροίσεων ή έστω εάν ενηµερώθηκε αµελλητί, όπως έπρεπε 
σύµφωνα µε τον νόµο και  

2) Να µου χορηγήσετε αντίγραφα των σχετικών εγγράφων σύµφωνης 
γνώµης και ενηµέρωσης της Εισαγγελίας και της όλης σχετικής 
αλληλογραφίας. 

Αθήνα, 9/3/2021 

Ο αιτών  


