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Δέκα χρόνια πριν 

 

Δέκα  χρόνια πριν, το συνδικαλιστικό κίνημα των ένστολων στα Σώματα 
Ασφαλείας, δίνει έναν από τους σημαντικούς αγώνες του, προσπαθώντας να 
πείσει την κυβέρνηση για το αυτονόητο, την αναγνώριση του επαγγέλματος 
ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.  

Μετά από μια ένστολη μαζική συγκέντρωση  των ένστολων Π.Σ. – ΕΛ.ΑΣ. – 
Λ.Σ, το απόγευμα της 8ης Οκτωβρίου του 2003 στα Προπύλαια ακολουθεί  
πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα. Τα Προεδρεία των 
Σωματείων αποφασίζεται να παραμείνουν έξω από το Υπουργείο  όλη τη 
νύχτα  μέχρι να συναντηθούν με τους κυβερνητικούς ιθύνοντες.  

Η κυβέρνηση, θέλοντας να καμφθεί το φρόνημα των ένστολων που είχαν 
διαμορφώσει όλο τον προηγούμενο διάστημα,  μια  συνεχή και δυναμική 
συνδικαλιστική δράση, ανασύρει μια χουντική ρύθμιση, εκδίδει αστυνομική 
διάταξη διάλυσης της συγκέντρωσης  και  τα ξημερώματα της 9ης 
Οκτωβρίου,  με  βία και χημικά  χτυπάει τους ειρηνικά διαμαρτυρόμενους 
ένστολους στην είσοδο του υπουργικού κτιρίου και  τους καταδιώκει στους 
δρόμους της Αθήνας.  

Η  πολιτική επιλογή της τότε κυβέρνησης συναντάει την γενικευμένη 
κατακραυγή των πολιτικών δυνάμεων και της κοινωνίας. Το συνδικαλιστικό 
κίνημα δυνάμωσε  και συνέχισε τον αγώνα του το επόμενο διάστημα.  

Τελευταία πράξη της τότε κυβέρνησης, της  οποίας το κόμμα  ηττήθηκε στις 
εκλογές τον επόμενο χρόνο, ήταν να επιβάλλει στις ηγεσίες των Σ.Α. τη 
διενέργεια Ε.Δ.Ε για τις τυχόν ευθύνες των συνδικαλιστών, που δέχθηκαν 
την βία και τα χημικά….. 

Η μέρα πραγματικά είναι ένας σταθμός στην πορεία του ένστολου 
συνδικαλισμού. Έδειξε ότι οι κυβερνήσεις τρέμουν την αγωνιστική διάθεση 
και το φρόνημα του ένστολου εργαζόμενου. Έδειξε επίσης ότι για την 
εξουσία δεν υπάρχουν ιδιαίτερες δημοκρατικές ευαισθησίες όταν αισθάνεται  
ενοχλητική την διεκδίκηση των εργαζομένων. Τέλος έδειξε ότι η κρατική 
αυθαιρεσία ενυπάρχει ακόμα στην σύγχρονη Ελληνική Δημοκρατία. 



 

Σήμερα, ειδικά τις τελευταίες μέρες, η πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων 
στη χώρα, δηλώνουν σε κάθε τόνο  τη σταθερή προσήλωσή τους στην 
δημοκρατική και  ουμανιστική μορφή  της ελληνικής κοινωνίας, 
καταδικάζοντας μορφές εξτρεμισμού και βίας. 

Τότε τον Οκτώβριο του 2003, δυστυχώς οι ένστολοι πολίτες της χώρας μας 
νιώσαμε το «χάλκεον χέρι της κρατικής βίας» και νιώσαμε την 
αντιδημοκρατική   επιλογή, του «χτυπήματος της ελεύθερης συνδικαλιστικής 
έκφρασης» μας και δράσης. 

Δέκα  χρόνια μετά στην Ελλάδα του Μνημονίου, η κρατική αυθαιρεσία και 
καταστολή συνεχίζει  να επιζεί και να αποτελεί το διαχρονικό όπλο επιβολής. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρσι,  λίγες μέρες  πριν την επέτειο των 
γεγονότων, έξω από τον Εθνικό κήπο, οι δυνάμεις καταστολής έριξαν χημικά 
σε ολιγομελή αντιπροσωπεία  των Προεδρείων των σωματείων 
αστυνομικών-πυροσβεστών-λιμενικών, που είχαν σκοπό να επιδώσουν 
ψήφισμα στο πρωθυπουργικό γραφείο διαμαρτυρόμενοι για το νέο 
σχεδιαζόμενο σφαγιασμό του πενιχρού εισοδήματος τους…. Και πάλι 
διατάχθηκε Ε.Δ.Ε. εναντίον συνδικαλιστικής δράσης. 

Και πάλι, κατά τραγική ειρωνεία, την επέτειο εκείνης της μαύρης ημέρας, 
εκδόθηκε αστυνομική απαγόρευση συναθροίσεων ενόψει της επίσκεψης της  
γερμανίδας καγκελαρίου. 

Σήμερα με την παρούσα έκδοση - αφιέρωμα ανασύρουμε από την ιστορική  
μνήμη και παραδίδουμε στους νεώτερους, τα στοιχεία και τα ντοκουμέντα, 
της σκοτεινής εκείνης στιγμής για τον δημόσιο βίο της πατρίδας μας. 

Τα γεγονότα τα έζησα από πολύ κοντά, ως Γενικός Γραμματέας τότε, του 
Δ.Σ. της ΕΑΠΣ και σήμερα σαν ένας από τους ελάχιστους ακόμα «εν 
ενεργεία» από τους πρωταγωνιστές αυτής  της συνδικαλιστικής σελίδας 
οφείλω να περάσω  τα γεγονότα στους συναδέλφους που ίσως ούτε να έχουν 
ακούσει για την συγκεκριμένη ιστορία  της κρατικής βίας εναντίον στους 
εργαζόμενους της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας. 



 

Το χρωστάω άλλωστε στους συναδέλφους συναγωνιστές που βρεθήκαμε 
τότε δίπλα-δίπλα  σε μια  πρωτοφανή επίθεση από το «κράτος» που ένιωσε 
ότι κινδύνευε από την ένστολη φωνή. 

 

 

Η επαφή με τα «χημικά»  του κράτους δικαίου, έμπροσθεν του Υπουργείου Οικονομικών 
την «σκοτεινή νύχτα» της 9ης Οκτωβρίου 2003 

 

                         Γιάννης Σταμούλης 

Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος 

Οκτώβριος 2013 

 

 



 

 

 

Οι εικόνες ντροπής που έκαναν  το γύρο του κόσμου, όπου η κρατική αυθαιρεσία και βία 
στράφηκε σε ένστολους εργαζομένους των Σωμάτων Ασφαλείας. 

 
 
 
 



Αντί εισαγωγής 
 
Αντί εισαγωγής στο συγκεκριμένο μικρό αφιέρωμα στα γεγονότα αυτής της 
σκοτεινής βραδιάς της κρατικής βίας, παραθέτω  τις απόψεις ενός από τους 
πρωταγωνιστές, του Ν.Διαμαντή, τότε Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ, 
Υποστρατήγου ε.α. και Επίτιμου Προέδρου της ΕΑΠΣ σήμερα. 
Το κείμενο δημοσιεύτηκε μετά τα γεγονότα ως editorial στο επίσημο 
περιοδικό της ΕΑΠΣ «Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι» τεύχος 16, Οκτ-Δεκ.2003. 
 
               ΤΟ ΜΟΝΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Του Νικολάου Γ.Διαμαντή 
Αντιπυράρχου Π.Σ.-Νομικού 

Προέδρου της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος 
 
   Η νομική βασιμότητα και ακρίβεια της πολυσυζητημένης φράσης του 
κ. Φλωρίδη «στάση ενόπλου σώματος», με την οποία χαρακτηρίστηκε 
η μορφή της πρόσφατης κινητοποίησης μας για την αναγνώριση του 
επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, γεγονός αυτονόητο 
και αποδεκτό όχι μόνο από την ελληνική κοινωνία αλλά και από την  
ίδια την κυβέρνηση , η οποία με επίσημο δελτίο τύπου του  πρώην ΥΔΤ 
κ.Χρυσοχοίδη δεσμεύτηκε για την επίλυσή του, αμφισβητείται και 
φυσικά όχι αδίκως. Αρκετοί ενδεχομένως θεωρούν την αμφισβήτηση 
αυτή ως αυταπόδεικτη. Επιβάλλεται όμως και δεν είναι καθόλου 
αυτονόητη και περιττή η υπενθύμιση και η διαβεβαίωση ότι η 
συγκεκριμένη διάσταση και μορφή έκφρασης των συνδικαλιστικών 
μας ελευθεριών και δικαιωμάτων, όπως αυτή εκδηλώθηκε  και 
προβλήθηκε , αφού άλλος τρόπος δεν υπήρχε, ευρίσκεται σαφέστατα 
εντός των ορίων της συνταγματικότητας ενώ δεν υπεισέρχονται 
,τουλάχιστον από την πλευρά μας,  άλλα ζητήματα πολιτικής, 
οικονομικής ή πρακτικής σκοπιμότητας. 
Η συνδικαλιστική δράση σαφέστατα είναι πολιτική πράξη και ως 
τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται με πολιτικά επιχειρήματα. 
Πρακτικές εκφοβισμού ,επιχειρήσεις καταστολής  και προσπάθειες 
ποινικοποίησης και πειθαρχικών διώξεων των συνδικαλιστών, 
σίγουρα δεν είναι πολιτικές πρακτικές του σύγχρονου δημοκρατικού 
μας πολιτεύματος.  
 
   Η κινητοποίηση μας ήταν ένστολη αφού μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο 
υπάρχει αποτελεσματικότερη εκδήλωση και προβολή των αιτημάτων 



μας με παράλληλο διαχωρισμό μας από άλλες τάξεις και ομάδες 
εργαζομένων, χωρίς φυσικά η στολή του πυροσβέστη, αστυνομικού και 
λιμενικού να αποτελεί σε καμία περίπτωση σύμβολο διεγερτικό βίας 
ώστε να υπάρχει ασυμβίβαστο με την έννοια της «ήσυχης» 
συνάθροισης. Αντιθέτως η ένστολη παρουσία μας καταδεικνύει  την 
υπεύθυνη στάση και συμπεριφορά του καθενός μας και περιφρουρεί 
την εκδήλωση από προβοκάτορες και στοιχεία ξένα προς εμάς. 
 
Η συγκέντρωση μας ήταν «ήσυχη» καθόσον δεν επέφερε καμία 
σοβαρή παρακώλυση της συγκοινωνίας σε κεντρική αρτηρία της 
πόλης, ούτε υπήρξε παρακώλυση λειτουργίας κοινωφελών 
εγκαταστάσεων, ούτε βεβαίως υπήρξε κάποιος συνάδελφος που άναψε 
φωτιές ή ανέγειρε από κοινού με άλλους οδοφράγματα. Σε καμία 
περίπτωση δεν επιδιώξαμε και δεν επιφέραμε τη ματαίωση ή 
παρεμπόδιση της λειτουργίας ή τον εκφοβισμό κρατικών ή άλλων 
δημοσίων οργάνων ή Υπηρεσιών όπως, π.χ. Υπουργείο Οικονομίας 
και Οικονομικών, στις 2 ή ώρα τη νύχτα 
Σε καμία δε περίπτωση δεν πρέπει με αποφάσεις των αστυνομικών 
αρχών να αναιρείται ή να περιορίζεται σημαντικά το ίδιο το 
συνταγματικό μας δικαίωμα για συνδικαλιστική έκφραση. 
 
Αντίθετα καταρράκωσε το κύρος των ιθυνόντων, ενίσχυσε την 
αναξιοπιστία τους και επιβεβαίωσε την καχυποψία μας , ότι τελικός 
στόχος ήταν το ίδιο το συνδικαλιστικό κίνημα των Σ.Α. προκειμένου 
να ανασταλεί ο εκδημοκρατισμός τους και να παραμείνουν αυτά 
εργαλεία-υπηρέτες της  εξουσίας και όχι υπηρέτες του Έλληνα Πολίτη 
όπως εμείς τα οραματιζόμαστε. 
 
Δυστυχώς η κυβέρνηση επέλεξε να κλείσει τη χρονιά που πέρασε 
με αυτές τις εξελίξεις. Αντί να ενσκήψει σοβαρά στα χρόνια 
προβλήματα των Σωμάτων Ασφαλείας επέλεξε την αυταρχικότητα 
τη βία και τις απειλές των διώξεων για να σιγήσει τις φωνές που 
ξεσκεπάζουν την προβληματική καθημερινότητα, τις φωνές που 
ανησυχούν για την πορεία του συστήματος ασφαλείας και τάξης 
στην πατρίδα μας. 
 
 



 
Το συνδικαλιστικό κίνημα των ένστολων των Σ.Α. το 2003 
 
 
Το συνδικαλιστικό κίνημα των ένστολων των Σωμάτων  Ασφαλείας, εκείνη 
την εποχή, συνεχίζει την  επιτυχημένη τακτική  των κοινών δράσεων, με 
συμμετοχή της  
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων με Πρόεδρο τον Δ. 
Κυριαζίδη,  
της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Λιμενικού Σώματος με  Πρόεδρο 
τον Α.Μαυρόπουλο,  
της  Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας Ενώσεων Πυροσβεστικού Σώματος με 
πρόεδρο τον  Γ. Πήλιουρα,   
της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας με Πρόεδρο τον 
Γ. Καμαρινόπουλο 
 και της   Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος με Πρόεδρο τον 
Ν.Διαμαντή. 

 
Οι πρόεδροι των Σωματείων των εργαζομένων των Σ.Α.  με τον Πρόεδρο της Ελληνικής 

Δημοκρατίας 

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία ήταν η θεσμοθέτηση των «μισθολογικών 
προαγωγών» που έδωσαν  μια μικρή  αυξητική ώθηση  στο εισόδημα των 
ένστολων , που βρίσκονταν στο «οικονομικό  υπόγειο του δημοσίου» 
 



Ο επόμενος συνδικαλιστικός στόχος   αποτέλεσε το  «χρόνιο αίτημα» της 
αναγνώρισης του αστυνομικού – πυροσβεστικού και λιμενικού 
επαγγέλματος ως επικινδύνου και ανθυγιεινού.    
Αίτημα που ενώ το σύνολο του πολιτικού κόσμου, αλλά και της τότε 
κυβέρνησης Σημίτη, το έχει  κάνει  αποδεκτό ως δίκαιο,  στην πράξη 
ουδεμία πρωτοβουλία λαμβάνεται. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, από την αρχή του χρόνου, μπροστά στην 
αδιάφορη ως εχθρική στάση της κυβέρνησης, το συνδικαλιστικό κίνημα έχει 
ξεκινήσει μια διεκδικητική αγωνιστική δράση.  
Η ΕΑΠΣ συνεπής σε αυτή την κοινή γραμμή, τόσο σε κοινό μέτωπο, αλλά 
όσο και με την ξεχωριστή της παρουσία, προσπαθεί με τον συγκροτημένο 
και σοβαρό της λόγο να προωθήσει το δίκιο του πυροσβεστικού υπαλλήλου. 
Τη χρονιά εκείνη  η ΕΑΠΣ εκπροσωπείται από  
τον Ν.Διαμαντή  ως Πρόεδρο,  
τον Γ.Σταμούλη ως Γεν.Γραμματέα,  
τον Β.Δασκαλόπουλο ως Αντιπρόεδρο,  
τον Γ.Νίκα ως Ταμία και 
 τους Α.Μαρκαντώνη, Χ.Χρυσανθακόπουλο και Δ.Πιερράκο ως μέλη του 
Δ.Σ.   

 
Το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ 

Χαρακτηριστικά είναι τα κείμενα της ΕΑΠΣ, με τα οποία γίνονται δημόσιες 
παρεμβάσεις από την αρχή  του χρόνου. 
 

 



Δυναμική αγωνιστική δράση για τα χρόνια και δίκαια αιτήματα 
 
Στις 23 Ιανουαρίου  η ΕΑΠΣ εκδίδει ανακοίνωση – κάλεσμα για την ένστολη 
αυτόνομη διαμαρτυρία των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Σ.Α. που θα 
εκδηλωθεί στις 24/1/2003 στο Ναύπλιο κατά τη Σύνοδο των Υπουργών 
Εργασίας της Ευρωπαϊκής  Ένωσης : 
 
«Η Κυβέρνηση για άλλη μια φορά έδειξε την περιφρόνησή  και την απαξιωτική της 
διάθεση στον Πυροσβέστη, Αστυνομικό και Λιμενικό τόσο στην προσωπικότητά του 
ως  Άνθρωπο, όσο και στο λειτούργημα που επιτελεί . 
Παρά τις επίσημες δεσμεύσεις της ,δια στόματος του Υπουργού Δημοσίας Τάξης ,κατά 
τον χρόνο των πρόσφατων κινητοποιήσεων μας ,για την ικανοποίηση σε ικανό βαθμό 
των δίκαιων αιτημάτων μας, τελικά ανακοινώθηκε η παροχή μόνο ελαχίστων ψιχίων. 
Συγκεκριμένα δίνεται η αύξηση  του « αστρονομικού  ποσού  »  των δύο ( 2) ευρώ για 
την αποζημίωση της πέραν του πενθημέρου εργασίας , και του μισού (0,5) ευρώ για 
την ωριαία αποζημίωση της νυκτερινής εργασίας, με ημερομηνία χορήγησης την 1-7-
2003. 
Παράλληλα δεν έγινε καμία ανακοίνωση, ούτε για την χορήγηση  του επιδόματος 
Διοίκησης στους κατώτερους Αξιωματικούς ,ούτε για την διαδικασία της αναγνώρισης  
του επικίνδυνου και ανθυγιεινού του επαγγέλματός μας. 
Αυτή η  αντιμετώπισή   από την κυβέρνηση ,δημιουργεί  πλέον και θέμα ηθικής τάξης 
για όλους τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας. 
Εμείς θα σεβαστούμε τις αρχές  και τις δεσμεύσεις μας , απαντώντας  δυναμικά  στον 
νέο αυτό εμπαιγμό . 
Τώρα πια  ο αγώνας δεν γίνεται μόνο για την επίλυση  οικονομικών 
προβλημάτων, είναι  το  ίδιο το φυσικό μας δικαίωμα, να διασφαλίσουμε την ίδια 
την αξιοπρέπεια μας. 
Ως πρώτη αντίδραση, αντιπροσωπεία της ΕΑΠΣ θα συμμετάσχει στις 24-1-2003 στην 
ένστολη αυτόνομη διαμαρτυρία των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Σ.Α. που θα 
εκδηλωθεί  στο Ναύπλιο κατά τη Σύνοδο των Υπουργών Εργασίας της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης . 

Συνάδελφοι 
Η Ε.Α.Π.Σ. σας καλεί από σήμερα , σε αγωνιστική επαγρύπνηση, για την μαζική 
και δυναμική σας συμμετοχή σε όλες τις κινητοποιήσεις που θα διοργανωθούν 
από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις  των  Σ.Α. μέχρι η Κυβέρνηση να υλοποιήσει 
τις δεσμεύσεις της. 

 
 
 



 
Φωτογραφία από την κινητοποίηση στο Ναύπλιο την 24-1-2013 

 
Στις 13 Φεβρουαρίου η ΕΑΠΣ αποστέλλει προς τις υπόλοιπες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις των Σ.Α. μια ολοκληρωμένη πρόταση για το 
χαρακτηρισμό  του πυροσβεστικού  επαγγέλματος ως  επικίνδυνου και 
ανθυγιεινού: 
 
 
Συνάδελφοι 
 
Στα πλαίσια της διεκδίκησης των εργαζομένων στα Σ.Α. για το κοινό αίτημα της 
αναγνώρισης του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό σας αποστέλλουμε 
τις βασικές μας θέσεις όπως διατυπώθηκαν σε σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από το 
Πυροσβεστικό Σώμα με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της Ένωσής μας.  
Περιμένουμε και τις δικές σας απόψεις  ώστε άμεσα ,υπεύθυνα και συντονισμένα να 
καταλήξουμε σε μια κοινή θέση που να την υποστηρίξουμε στο διάλογο που θα 
ξεκινήσει με την Πολιτεία για το συγκεκριμένο θέμα . 
 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΑΠΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ 



ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και τον περιορισμό των 
δυσμενών συνεπειών στην υγεία των εργαζόμενων η Πολιτεία έχει θεσπίσει κάποια 
τεχνικά κυρίως μέτρα, ώστε να προστατευθούν κατά το δυνατόν οι εργαζόμενοι κατά 
την εκτέλεση της εργασίας τους.  
Επίσης ως αντιστάθμισμα και ιδιαίτερη ανταποδοτική παροχή για την ιδιαιτερότητα 
των ανωτέρω συνθηκών εργασίας, χορηγούνται σε κατηγορίες εργαζομένων που 
εργάζονται υπό τις πιο πάνω συνθήκες, επιδόματα ανθυγιεινής και επικίνδυνης 
εργασίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπονται και άλλες παροχές, όπως 
μειωμένο ωράριο, προσαυξημένη προσμέτρηση συντάξιμου χρόνου, επί πλέον άδειες 
κ.λ.π.  
Η χορήγηση τέτοιων παροχών εξαρτάται βέβαια από τον βαθμό επικινδυνότητας και 
ανθυγιεινότητας των εργασιακών χώρων. 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ  
 
Οι εργαζόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα είναι εκτεθειμένοι πέρα των φυσιολογικών –
επιτρεπόμενων ορίων και για μεγάλο χρονικό διάστημα σε φυσικούς (Θερμότητα, 
Θόρυβος, Δονήσεις, Ακτινοβολίες), χημικούς (Ρυπαντές ατμόσφαιρας) και 
Βιολογικούς (έντομα, βακτήρια, ιοί, μύκητες)  παράγοντες. 
 Επιπρόσθετα αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό τους 
περιβάλλον από μια σειρά υποτιμημένων αλλά εξίσου σημαντικών παραγόντων όπως 
οι εργονομικοί, κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες. Είναι αυθαίρετο και 
απαράδεκτο το γεγονός σε χώρους που έχουν προσδιορισθεί και σε εργασίες που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως επικίνδυνες και ανθυγιεινές για όλους τους υπαλλήλους του 
δημόσιου τομέα, να μην θεωρούνται ως τέτοιες για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους 
οι οποίοι υφίστανται ακριβώς την ίδια επιβάρυνση της υγείας τους με όλους τους 
άλλους υπαλλήλους, πέραν της εκ της φύσης του έργου τους έκθεσης στον κίνδυνο. 
Η προστασία των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων στο χώρο της εργασίας είναι 
επιτακτικό καθήκον όλων των αρμοδίων φορέων, αλλά οι βασικές ευθύνες 
εναπόκεινται στην Φυσική και Πολιτική Ηγεσία του Σώματος και στους 
αμέσως υπεύθυνους για την εξασφάλιση υγιεινών και ασφαλών συνθηκών 
εργασίας στους αντίστοιχους χώρους. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται:  
1. Η αναγνώριση με νομοθετική ρύθμιση του επαγγέλματος των πυροσβεστικών 

υπαλλήλων ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.  



2. Η χορήγηση προς τους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους των μισθολογικών–
επιδοματικών παροχών επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μέσω της  
παρακάτω προσθήκης Νόμου: 

«Επεκτείνεται και στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους το υπό των διατάξεων των 
άρθρων του Ν. 2470/1997 προβλεπομένου επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης 
εργασίας. Με Π.Δ. που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι χορήγησης του σχετικού επιδόματος». 
Στο σχετικό Π.Δ. το χορηγούμενο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 
προτείνεται να καταβάλλεται κλιμακούμενο σε δύο κατηγορίες.  
 Στη πρώτη  συμπεριλαμβάνονται οι πυροσβέστες που εκτελούν μάχιμη υπηρεσία 

και οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου «ένεκα ταύτης και δια 
ταύτη» και τους χορηγείται επίδομα 180 €. 

  Στη δεύτερη συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι που δεν ανήκουν στην 
προηγούμενη κατηγορία και τους χορηγείται επίδομα 120 €. Ετησίως τα 
παραπάνω ποσά αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη του πληθωρισμού. 

3. Ενσωμάτωση του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας στο ποσό της 
σύνταξης στο ίδιο ύψος με το οποίο κάθε φορά χορηγείται στους εν ενεργεία 
υπάλληλους. 

4. Η σύνταξη των υπαλλήλων του Π.Σ. που αποστρατεύονται λόγω ορίου ηλικίας, 
προαγωγής νεωτέρου υπαλλήλου, για  λόγους υγείας ή με αίτησή τους και εφόσον 
έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα και  δεν 
συμπληρώνουν πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 35 ετών, προσαυξάνεται μέχρι 
8/35 και μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. 

5. Εφαρμογή της Νομοθεσίας για Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους 
εργασίας και στο Πυροσβεστικό Σώμα, για τους χώρους στρατωνισμού των 
υπαλλήλων (Πυροσβεστικοί Σταθμοί, Κλιμάκια, Γραφεία ) και υιοθέτηση 
από το Δημόσιο των όρων «εργατικό ατύχημα» και «επαγγελματική 
ασθένεια», με ταυτόχρονη ενεργοποίηση των Υγειονομικών Υπηρεσιών του 
Σώματος ώστε να υπάρχει σχολαστική τήρηση λεπτομερών καταστάσεων 
και αρχείου για την κατάσταση της υγείας των υπαλλήλων και καταγραφή 
των σημειούμενων ατυχημάτων. 

 

Το επόμενο διάστημα, αναλαμβάνει μια σημαντική πρωτοβουλία να 
καταγράψει την υπερεργασία του πυροσβεστικού προσωπικού, ώστε να 
δείξει τη μεγάλη επιβάρυνση που δέχεται καθημερινά, αλλά και την 
υποχρέωση της Πολιτείας να  σκύψει προς το συγκεκριμένο πρόβλημα. 
Μόλις ολοκληρώνεται η καταγραφή, αποστέλλει στις 8-5-2003 επιστολή 
προς τον τότε Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ.Μ. Χρυσοχοϊδη:  
 



\Κύριε Υπουργέ 
Τα   τελευταία  χρόνια το Πυροσβεστικό Σώμα μετά την διεύρυνση του τομέα δράσης 
του (π.χ.)ανάληψη της ευθύνης της δασοπυρόσβεσης ) , καθώς και με την ίδρυση νέων 
υπηρεσιών χωρίς όμως την παράλληλη αύξηση του προσωπικού , διαμόρφωσε ένα 
δύσκολο επαγγελματικό πεδίο για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους. 
Βασικά χαρακτηριστικά  του νέου αυτού εργασιακού σκηνικού, αναδείχθηκαν η 
υποχρέωση σε υπερεργασία πέρα από το κανονικό ωράριο , καθώς και η μη χορήγηση 
των δικαιούμενων αδειών και αναπαύσεων. 
Η Ένωσή μας προκειμένου να αναδείξει στην πραγματική του διάσταση το πρόβλημα, 
προχώρησε σε μια πανελλήνια καταγραφή των οφειλόμενων ωρών από πρόσθετη 
υπηρεσία καθώς και των οφειλομένων ημερών αδειών του πυροσβεστικού 
προσωπικού. 
Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι μέχρι και τις 14-2-2003 οφείλονται στο πυροσβεστικό 
προσωπικό : 
                      113.979 ημερήσιες αναπαύσεις (8ωρα ρεπό) 
                        59.943 ημέρες αδείας                                                
                
Κύριε Υπουργέ 
Ο μεγάλος αριθμός των οφειλομένων ρεπό και αδειών , δείχνει ότι η επιτυχημένη 
αντιπυρική θωράκιση της πατρίδας μας στηρίζεται κατά το μέγιστο στην υπερεργασία 
των πυροσβεστικών υπαλλήλων, και στην στέρηση ή περικοπή της αδείας τους, 
Επειδή η χορήγηση όλων αυτών των δικαιούμενων ρεπό και αδειών είναι πρακτικά 
αδύνατο  προτείνουμε τα εξής: 
1.Τα οφειλόμενα ρεπό να αποζημιωθούν σύμφωνα με την αμοιβή που χορηγείται για 
την πέρα του πενθημέρου εργασία.(ρύθμιση που την υιοθετήσατε και για τα 
οφειλόμενα ρεπό του 2000) 
2. Οι οφειλόμενες ημέρες αδείας των προηγούμενων ετών να αποζημιωθούν σύμφωνα 
με τα ισχύοντα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα . 
Παράλληλα για να μην παγιωθούν αυτές οι παραβιάσεις των βασικών 
θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων μας ,θα πρέπει να καθιερωθεί ένα νέο 
ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τις δεδουλευμένες ώρες 
εργασίας των πυροσβεστικών υπαλλήλων. 
 
Παράλληλα όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, γίνονται επαφές με πολιτικά 
κόμματα, φορείς, τα ΜΜΕ προκειμένου να προωθηθεί  το  ώριμο αίτημα της 
αναγνώρισης του  επαγγέλματος ως επικινδύνου και ανθυγιεινού. 
Ούτε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ούτε η κυβέρνηση,  παρά τις σχετικές  
εξαγγελίες λαμβάνει κάποια πρωτοβουλία, αλλά ούτε δίνει κάποια απάντηση 
στις ερωτήσεις-ανακοινώσεις των Σωματείων. 



Στις 9 Ιουνίου δίνεται στη δημοσιότητα  η κοινή πρόταση-σχέδιο νόμου για 
την αναγνώριση του επαγγέλματος των εργαζομένων στα Σώματα 
Ασφαλείας, ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού: 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ 

Το αστυνομικό, πυροσβεστικό και λιμενικό προσωπικό υπάγεται από 1-7-2003 στα 
βαρέα-επικίνδυνά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. 

Στο αστυνομικό, πυροσβεστικό και λιμενικό προσωπικό καταβάλλεται μηνιαίο 
επίδομα βαριάς - επικίνδυνης και ανθυγιεινής υπηρεσίας, ίσο με το 20 % του βασικού 
μισθού του Αστυνομικού Διευθυντή.  

Το επίδομα αυτό ανήκει στο συντάξιμο μισθό, κατά την έννοια των διατάξεων του 
Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.  

Στο άρθρο 26 του Π.Δ. 166/00, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής: Το 
αστυνομικό, πυροσβεστικό και λιμενικό προσωπικό δικαιούται σύνταξη αν 
απομακρυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο από την Υπηρεσία και έχει 20ετή τουλάχιστον 
συντάξιμη υπηρεσία από την οποία 15ετή πραγματική». 
 
Στις 17 Ιουνίου, πραγματοποιείται συνάντηση  όλων των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και 
τον Υφυπουργό Οικονομικών, ανακοινώνεται  η κυβερνητική δέσμευση 
(εκδόθηκε σχετικό δελτίο τύπου από τον κ. Υπουργό Δημοσίας Τάξης) για 
την σύνταξη σχετικού σχεδίου νόμου με τη συμμετοχή  συνδικαλιστικών 
εκπροσώπων, που θα θεσμοθετεί το επικίνδυνο του επαγγέλματος του 
ένστολου προσωπικού μέχρι τέλους του Ιουνίου  προκειμένου να κατατεθεί 
προς ψήφιση στην Ελληνική Βουλή. 
Παράλληλα  στην σχετική της ανακοίνωση η ΕΑΠΣ, στις 18/6  παρουσιάζει 
την είδηση επισημαίνοντας όμως: 
 
Τέλος θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Κυβέρνηση και ειδικότερα οι αρμόδιοι Υπουργοί  
αυτή τη φορά θα τιμήσουν  το λόγο τους  ,και θα υλοποιήσουν   τις δεσμεύσεις τους . 
Σε περίπτωση αθέτησης των παραπάνω, η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά  τους 
ιδίους. 
  



 
Χαρακτηριστική αφίσα του 2013 

 



O ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ  
 
Δυστυχώς αυτή  η ανησυχία  της ΕΑΠΣ  περί «αθέτησης του κυβερνητικού 
λόγου» επιβεβαιώθηκε. 
Αρχές Ιουλίου, αλλάζει  ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, αφού ο κ. 
Χρυσοχοίδης  μετακινείται ως επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ και στη θέση του 
έρχεται ο κ.Φλωρίδης. 
Δυστυχώς ο πρώτος δεν τήρησε τις υποσχέσεις και έτσι μέχρι την μέρα 
παράδοσης-παραλαβής του Υπουργείου, ουδέν έπραξε. 
Η ΕΑΠΣ στις 8 Ιουλίου εκδίδει μια αιχμηρή – λεπτομερή ανακοίνωση για τα 
πεπραγμένα του αποχωρούντα Υπουργού: 
 
Λίγες ώρες μετά την επίσημη  παράδοση-παραλαβή του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης 
απουσία των εκπροσώπων των εργαζομένων του, είμαστε υποχρεωμένοι να 
απευθυνθούμε στην ελληνική κοινωνία για να την ενημερώσουμε γι αυτά που δεν 
φωτίστηκαν από τους προβολείς των τηλεοπτικών συνεργείων , γι αυτά που δεν 
ακούστηκαν στους διθυραμβικούς απολογισμούς και τις μεγαλόπνοες προγραμματικές 
δηλώσεις. 
Στην πραγματικότητα αυτό που πραγματικά παρέδωσε  ο απερχόμενος Υπουργός 
Δημοσίας Τάξης κ. Χρυσοχοίδης, στον κ. Φλωρίδη είναι η σταθερή πολιτική της 
απαξίας, του εμπαιγμού, και της αναβλητικότητας για τα καίρια και χρόνια 
προβλήματα του πυροσβεστικού  προσωπικού. 
Ο κ. Χρυσοχοίδης στην πάνω από 4 χρόνια θητεία του στο Υπουργείο, το μόνο που 
έδωσε στους εργαζομένους των Σ.Α. ήταν οι μισθολογικές προαγωγές και αυτές μετά 
από δυναμικές κινητοποιήσεις και σε εποχή προεκλογικής περιόδου .   
 Κατά το μέγιστο όμως χρησιμοποίησε την υπερεργασία των Πυροσβεστών, τον κόπο, 
τον ιδρώτα και πολλές φορές την θυσία τους για να αναρριχηθεί στην κορυφή της 
δημοτικότητας   
.Ενέπαιξε το πυροσβεστικό προσωπικό αρνήθηκε να αναγνωρίσει το πυροσβεστικό 
επάγγελμα ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό παρά τις αλλεπάλληλες επίσημες δεσμεύσεις 
του  
αθέτησε τη δημόσια δέσμευσή του για επέκταση του επιδόματος διοίκησης στους 
κατώτερους αξιωματικούς από 1-1-2003 
 αθέτησε τη δημόσια δέσμευση του για την επέκταση της 3ετίας Κονδύλη στους 
αξιωματικούς του Π.Σ.  
δεν αποζημίωσε τις χιλιάδες ώρες οφειλομένων ρεπό και αδειών που οφείλει στο 
πυροσβεστικό προσωπικό από την εκτεταμένη υπερεργασία του και ούτε κατοχύρωσε 
θεσμικά τη διασφάλιση της χορήγησής τους  



δεν ενδιαφέρθηκε για την κάλυψη των χιλιάδων κενών οργανικών θέσεων του Π.Σ. 
,ανακοινώνοντας πυροτεχνικά την ίδρυση νέων Ε.Μ.Α.Κ. νέων Π.Υ. και νέων Π.Κ. 
αλλά παραλείποντας όμως την πρόσληψη για το αναγκαίο προσωπικό 
δεν προχώρησε στην πρόσληψη των 120 Αξιωματικών –Πτυχιούχων μεταξύ των 
οποίων και 40 δασολόγων ,υποχρέωση που εκκρεμεί από το 1998 με το νόμο περί 
ανάθεσης της δασοπυρόσβεσης στο Π.Σ.  
δε φρόντισε να λειτουργήσει ο θεσμός των Διοικήσεων νομών παρότι θεσμοθετήθηκε 
από το 1998  
δεν έκανε τίποτα για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των κρίσεων και 
προαγωγών των αξιωματικών του Π.Σ. 
αδιαφόρησε για την βελτίωση της πυροσβεστικής εκπαίδευσης  
δεν προχώρησε στην αναγκαία αλλαγή της λειτουργίας των γραφείων πυρασφαλείας, 
ώστε, να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο πολίτης, αλλά και να αποκτήσουν οι έλεγχοι των 
μέτρων πυρασφαλείας ελεγκτικό και όχι βεβαιωτικό χαρακτήρα 
αδιαφόρησε για τον εκσυγχρονισμό των βασικών δομών του Π.Σ ώστε να καταστεί 
αποτελεσματικό και σύγχρονο .αγνόησε τις εμπεριστατωμένες θέσεις της Ένωσής μας 
παρότι στις συναντήσεις μας, δεσμευόταν για την υλοποίησή τους 
Ο απερχόμενος Υπουργός Δημοσίας Τάξης, διαχειρίστηκε άριστα το προσωπικό των 
Σωμάτων Ασφαλείας για τονώσει το επικοινωνιακό προφίλ της κυβέρνησης . 
Αποδείχτηκε μεθοδικός και ιδιαίτερα οργανωτικός, δυστυχώς μόνο για το κόμμα του 
,και γι αυτό και αμείφθηκε καταλαμβάνοντας  ηγετική θέση σε αυτό. 
Απογοήτευσε όμως όλους εμάς που περιμέναμε το αυτονόητο από τον ίδιο, να επιλύσει 
τα κύρια προβλήματα μας ,και να οδηγήσει το Πυροσβεστικό Σώμα με ασφάλεια στο 
μέλλον, ικανό να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της Ελληνικής Κοινωνίας. 
Από τον νέο Υπουργό Δημοσίας Τάξης ,ελπίζουμε να επιδείξει καλή πρόθεση, να   
πράξει το καθήκον του, και να δικαιώσει τους εργαζομένους στα Σώματα Ασφαλείας. 
Βέβαια ο ίδιος με την προγενέστερη ιδιότητά του ως Υφυπουργός Οικονομικών 
αποτέλεσε τροχοπέδη ,ιδιαίτερα στα οικονομικά μας αιτήματα, περιφρονώντας το ίδιο 
το έργο μας. 
Επειδή όμως η αντιμετώπιση των προβλημάτων μας δεν φαίνεται να επηρεάζεται από 
την εναλλαγή των Πολιτικών Προϊστάμενων μας ,η πορεία που πρέπει να 
ακολουθήσουμε φαίνεται να είναι μονόδρομος. 
Επειδή κουραστήκαμε από τον εμπαιγμό, τις υποσχέσεις ,και τις δεσμεύσεις χωρίς 
αντίκρισμα ,καλούμε τους συναδέλφους σε  αγωνιστικές κινητοποιήσεις. 
Να πλαισιώσουν την Ένωσή μας και μαζί με τούς υπόλοιπους συναδέλφους των 
Σωμάτων Ασφαλείας να διεκδικήσουμε  μαχητικά την επίλυση των προβλημάτων μας. 
Για να σταματήσουμε την κυβερνητική πολιτική της κοροϊδίας και της απαξίας 
απέναντι στον Έλληνα Πυροσβέστη. 
Για να διασφαλίσουμε την δική μας προστασία, ώστε να προστατεύσουμε με τη σειρά 
μας με αποτελεσματικότητα τη ζωή και την περιουσία του Έλληνα Πολίτη και την 
ασφάλεια του Εθνικού Φυσικού μας πλούτου. 
 



 
 
 

 

 
Φωτογραφία του Προεδρείου στην συγκέντρωση της 24ης Ιουλίου 

 
Μπροστά στην  νέα αυτή απαξία του ένστολου προσωπικού της χώρας, τα 
σωματεία διοργανώνουν από κοινού, ένστολη κινητοποίηση  την Πέμπτη 24 
Ιουλίου 2003 και ώρα 19.00 στην πλατεία Ευαγγελισμού στην Αθήνα. 
 
Η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε από τη  μαζικότητα και το δυναμισμό των 
χιλιάδων συναδέλφων  του Π.Σ. ΕΛ.ΑΣ. και του Λ.Σ. που διατράνωσαν την 
πλήρη αντίθεσή στην αναξιοπιστία και τον εμπαιγμό της κυβέρνησης να 
αναγνωρίσει το επάγγελμά  ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό. 
 
Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών  οργανώσεων των Σ.Α. 
επέδωσαν στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικό ψήφισμα:  
                                                        



ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
   ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ- ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

     ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ 24/7/2003 
 
Εμείς οι Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί συγκεντρωθήκαμε σήμερα 24 - 7 - 
2003 στην Αθήνα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε με αποκλειστικό και μόνο στόχο 
την αναγνώριση από την Κυβέρνηση της εργασίας των Αστυνομικών, Πυροσβεστών, 
Λιμενικών, ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής. 
 
Η ημέρα πραγματοποίησης της ένστολης διαμαρτυρίας συμπίπτει με την επέτειο για 
την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. 
 
Οι αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί διαβεβαιώνουν με τον πιο κατηγορηματικό 
τρόπο, ότι η σύμπτωση της διαμαρτυρίας με την ημέρα αυτή ΔΕΝ υπέχει κανένα 
συσχετισμό με το περιεχόμενο της ημέρας αυτής. 
 
Όλοι εμείς, με μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τις ελευθερίες , μέρος των οποίων 
αποτελούν και οι συνδικαλιστικές, για τις οποίες δίνουμε ένα σοβαρό και υπεύθυνο 
αγώνα, δηλώνουμε απερίφραστα σεβασμό στις αρχές του πολιτεύματος, το οποίο με 
πίστη και ευθύνη υπηρετούμε. 
 
Η συγκεκριμένη όμως ημέρα περιέχει έντονο συμβολισμό, ως προς την αξία των 
αγαθών που διακυβεύονται και διεκδικούνται με την διαμαρτυρία αυτή, ως έσχατο 
μέσο αντίδρασης. 
 
Η ειρωνεία και ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης να μην αναγνωρίζει σήμερα το 
λειτούργημα μας, ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό, ενώ στις αρχές του έτους, αλλά και 
πολύ πρόσφατα δημόσια και έγγραφα δεσμεύτηκε προς τούτο, προσβάλει την ζωή και 
την αξιοπρέπεια 70.000 συναδέλφων και στρέφεται τελικά κατά των αρχών του 
πολιτεύματος που γιορτάζουμε σήμερα.         
 
Επειδή η 24 Ιουλίου είναι γιορτή όλων των Ελλήνων που ζουν σ 'αυτό τον τόπο και 
σέβονται τις αρχές του πολιτεύματος που αυτός γέννησε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η 
Κυβέρνηση θα σεβαστεί το περιεχόμενο της αποστολής μας και τελικά θα διασφαλίσει 
τον άνθρωπο Αστυνομικό, Πυροσβέστη και Λιμενικό, αλλά και τις οικογένειες τους, 
αναγνωρίζοντας τελικά το αυτονόητο, ότι δηλαδή η εργασία του είναι επικίνδυνη και 
ανθυγιεινή, ώστε απερίσπαστος να μπορεί ν' αποδοθεί στην υψηλή αποστολή του. 

 
Μετά την ολοκλήρωση της διαμαρτυρίας εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση από 
τα Σωματεία: 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
«ΜΟΡΑΤΟΡΙΟΥΜ ΩΣ ΤΗΝ Δ.Ε.Θ.» 

Πραγματοποιήθηκε χθες (24/7/2003) η προγραμματισμένη πανελλαδική ένστολη 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας. 
 
Η επιτυχημένη κατά την κοινή ομολογία εκδήλωση διαμαρτυρίας που είχε 
περιεχόμενο και σημαντική συμμετοχή σε μια δύσκολη χρονική περίοδο με ιδιαίτερο 
τρόπο ανέδειξε το δίκαιο του κοινού αιτήματος δηλαδή την αναγνώριση του 
επαγγέλματος των Αστυνομικών, Πυροσβεστών, και Λιμενικών ως επικίνδυνου και 
ανθυγιεινού,. Η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα και ο σεβασμός των εργαζομένων στα 
Σώματα Ασφαλείας στους θεσμούς και τις αξίες αυτού του τόπου διέψευσαν τις 
"Κασσάνδρες" που πριν καν διαπιστώσουν τι θα συνέβαινε και πως θα εκδηλωνόταν 
η διαμαρτυρία είχαν προλάβει να αφορίσουν και να αναθεματίσουν την προσπάθεια 
μας, αλλά και να απαξιώσουν με ανακριβείς ανακοινώσεις αφενός και αφετέρου με 
σκόπιμη απόκρυψη των θέσεων μας. 
 
Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την σύγχυση που επικρατεί στα Κυβερνητικά Επιτελεία, 
αφού είναι πλέον βέβαιο ότι η κοινωνία έχει ταυτισθεί απόλυτα με το δίκαιο των 
αιτημάτων μας και έχει πεισθεί για τον εμπαιγμό που υφίστανται για έξι (6) και πλέον 
μήνες οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας. 
 
Η σύγχυση αυτή που επικρατεί διαπιστώνεται με ιδιαίτερη ευκολία από τις 
διαφορετικές θέσεις-δεσμεύσεις που κάθε φορά πήρε η Κυβέρνηση δια των 
συναρμοδίων Υπουργών. 
 
Έτσι εξηγείται άλλωστε η προσπάθεια να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη και να 
την στρέφει εναντίον μας με την επίκληση λόγω όπως της κατά φαντασία μερικών, 
ευτυχώς ολίγων, του δήθεν αρνητικού συμβολισμού της ένστολης διαμαρτυρίας μας 
την συγκεκριμένη ημέρα και την δήθεν δημιουργία εντυπώσεων για άλλες 
σκοπιμότητες άσχετες με τα αιτήματα μας. 
 
Οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας υπογράφουν μονομερώς "μορατόριουμ" και 
δίνουν την δυνατότητα στην Κυβέρνηση να τηρήσει τις υποσχέσεις της μέχρι την ημέρα 
εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 
 
Στις 29 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός κ. Σημίτης επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις 
του Συντονιστικού Κέντρου του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Την παραμονή της επίσκεψης η ΕΑΠΣ με δημόσια ανακοίνωσή της, τον 
καλεί:  
 



 
Κύριε Πρωθυπουργέ 
Ενόψει  της αυριανής σας επίσκεψης στο Πυροσβεστικό Σώμα, επιδεικνύοντας το 
ενδιαφέρον σας για το πυροσβεστικό προσωπικό και την αποστολή του , θα θέλαμε να 
ανακοινώσετε τις προθέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης,για την αναγνώριση του 
πυροσβεστικού επαγγέλματος , ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού. 
Ένα καίριο πρόβλημα  μας , που  παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις των συναρμόδιων 
Υπουργών ,μετά από μια σειρά παλινωδιών ,ρίχθηκε τελικά στις καλένδες. 
 
Κύριε Πρωθυπουργέ 
 
Οι άνδρες και οι γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος , όπως πάντα  πράττουν το 
καθήκον τους,  προστατεύοντας με όλες τους τις δυνάμεις  τη ζωή , και  την περιουσία 
του Έλληνα Πολίτη καθώς και το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας μας. 
Περιμένουμε και από σας να κάνετε το καθήκον σας, δικαιώνοντας  τον καθημερινό 
μας αγώνα, αναγνωρίζοντας εμπράκτως   το επικίνδυνο και  ανθυγιεινό του 
επαγγέλματός μας . 
 
 

 

 
 
 
Μετά την επίσκεψη, η οποία πέρα του επικοινωνιακού  της χαρακτήρα δεν 
προσέφερε κάτι περισσότερο η ΕΑΠΣ επανέρχεται με νεώτερη ανακοίνωσή 
της: 
 



 

 
Πραγματοποιήθηκε σήμερα  η τακτική πλέον επίσκεψη του κ. Πρωθυπουργού στις 
εγκαταστάσεις του 199 ΣΕΚΥΠΣ. 
 
Ακούσαμε με προσοχή το, γεμάτο με ευημερεύοντες αριθμούς , μακρύ κατάλογο των 
όσων πιστεύει ότι έγιναν στην εξαετία που πέρασε ,καθώς και όσα θα γίνουν. 
Αυτό που δεν ακούσαμε ήταν , έστω και μια απλή αναφορά για τη μνήμη των 15 
συναδέλφων μας που έπεσαν πάνω στο καθήκον την εξαετία αυτή, των συναδέλφων 
που έδωσαν τη ζωή τους σε ένα επάγγελμα «που δεν είναι ούτε επικίνδυνο ούτε 
ανθυγιεινό. 
 
Και βέβαια δεν ακούσαμε από τον κ. Πρωθυπουργό να ανακοινώνει τις προθέσεις της 
Κυβέρνησης, για την αναγνώριση του επαγγέλματος μας ως επικίνδυνου και 
ανθυγιεινού, επιτείνοντας την κυβερνητική τακτική της παλινωδίας και της σύγχυσης 
που επικρατεί για το πάγιο αίτημά μας. 
 
Ακούσαμε, όμως με έκπληξη , τον κ. Πρωθυπουργό να μας πληροφορεί ότι  
η μέση αύξηση των αποδοχών του πυροσβεστικού προσωπικού για την τελευταία 
εξαετία , ήταν ίση ή μεγαλύτερη του 100%, και παραλίγο να χαιρόμαστε από αυτή την 
ωραία εικονική πραγματικότητά του , αν δεν μας προσγείωνε η δική μας αληθινή και 
σκληρή πραγματικότητα. (την οποία και παραθέτουμε σε επισυναπτόμενο πίνακα.) 
Κατά τα λοιπά η επίσκεψη του κ. Πρωθυπουργού ανταποκρίθηκε πλήρως στις 
προσδοκίες μας . 
 
  Δεν  περιμέναμε τίποτα , δε μας έδωσε τίποτα. 
 
 
Η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης συνεχίζει  την ίδια 
πολιτική απέναντι στο ένστολο προσωπικό, χωρίς βέβαια να προχωρεί σε 
υλοποίηση των υποσχεμένων. 
 



 
 

Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, εξαγγέλλεται εκ νέου, σε   μέτωπο με 
τους συναδέλφους αστυνομικούς και λιμενικούς ένστολη συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας την  Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου  το 
απόγευμα, στα πλαίσια των εγκαινίων της Δ.Ε.Θ. 
 
Με ανακοίνωσή της η ΕΑΠΣ στις 2/9 καλεί τους συναδέλφους σε συμμετοχή 
στην κινητοποίηση: 
 

 

 

 
Φωτογραφίες από την συγκέντρωση της 5ης Σεπτεμβρίου 2003 



 
 

Συνάδελφοι 
Μετά την αδιάλλακτη στάση της κυβέρνησης, να επιμείνει στην πολιτική του 
εμπαιγμού   και της απαξίας απέναντι στους εργαζόμενους των Σωμάτων Ασφαλείας, 
αρνούμενη να αναγνωρίσει το επικίνδυνο και ανθυγιεινό του επαγγέλματός μας, ο 
μόνος δρόμος που μας απομένει είναι αυτός των αγωνιστικών κινητοποιήσεων. 
 
Σε κοινό μέτωπο με τους συναδέλφους αστυνομικούς και λιμενικούς προχωρούμε σε 
ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00 
στην πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη. 
Οι συνάδελφοι εκτός Θεσσαλονίκης για τη μετακίνησή τους να έλθουν σε συνεννόηση 
με τις τοπικές Ε.Υ.Π.Σ. 
 Συνάδελφοι 
 
Ο δρόμος του αγώνα πλέον είναι μονόδρομος. 
 
Να απαντήσουμε με μαζικότητα ,σε αυτούς που περιφρονούν την δουλειά μας ,σε 
αυτούς που παραγνωρίζουν το επικίνδυνο και το ανθυγιεινό της καθημερινής μας 
δράσης προκειμένου να διασφαλίσουμε την ζωή των συμπολιτών μας και τον 
κοινωνικό ιστό της πατρίδας μας.  
 
 
Μετά τις  δυναμικές κινητοποιήσεις του πυροσβεστικού, αστυνομικού και 
λιμενικού προσωπικού, ακολουθούν εξαγγελίες του  κ. Υπουργού Δημοσίας 
Τάξης, για το συγκεκριμένο θέμα, που  ουδεμία σχέση έχουν με το 
ουσιαστικό  αίτημα της αναγνώρισης της επικινδυνότητας. 
 
Σύμφωνα  με τις εξαγγελίες πάντα, επεκτείνεται  η μεν χορηγούμενη 
πλασματική πενταετία, μέχρι το 1992, εξαιρώντας όμως  χιλιάδες 
συναδέλφους, ενώ το αναγγελθέν επίδομα των 60 ευρώ,  είναι ελάχιστο και 
δεν έγινε γνωστό με ποιο τρόπο θα χορηγηθεί .   

 
 
 
 
 
 



 
Στις 30 Σεπτέμβρη γίνεται συνάντηση του  Δ.Σ. της ΕΑΠΣ  με τον Υπουργό 
Δημοσίας Τάξης κ. Γ. Φλωρίδη 
 
Στη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν   στον κ. Υπουργό οι θέσεις και οι απόψεις 
της  ΕΑΠΣ για τα καίρια προβλήματα που απασχολούν το πυροσβεστικό προσωπικό 
και το Π.Σ. γενικότερα και του επαναλήφθηκαν τα  κύρια   αιτήματα, για τα οποία 
είχε εκφραστεί  δέσμευση για την υλοποίηση τους από πλευράς του Υπουργείου: 
 
1.αναγνώριση του πυροσβεστικού επαγγέλματος ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού. 
 
2.επέκταση του επιδόματος διοίκησης στους κατώτερους αξιωματικούς από 1-1-
2003 
 
3.θεσμοθέτηση του επιδόματος δασών 
 
4.χορήγηση του επιδόματος ειδικής απασχόλησης στο ίδιο ύψος με αυτό που 
χορηγείται στις Ένοπλες δυνάμεις 
 
5. ρύθμιση για χορήγηση τουλάχιστον 64 ωρών νυχτερινής αποζημίωσης με 
πρόβλεψη για αποζημίωση και όλων όσων εκτελούνται. 
 

 
Η συνάντηση της ΕΑΠΣ με τον κ.Φλωρίδη 

 
Στην σχετική ανακοίνωση της 1 Οκτωβρίου, η ΕΑΠΣ δίνει το κλίμα της 
συνάντησης: 
 
 



…Από την πλευρά του ο κ. Υπουργός  δεν μας έδωσε καμία  ουσιαστική δέσμευση 
και κανένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για τα παραπάνω. 
 
Αναφορικά με την τελευταία εξαγγελία του για την χορήγηση πλασματικής πενταετίας 
μέχρι το 1992 μας ανακοίνωσε ότι θα κατατεθεί στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο για το 
νέο ασφαλιστικό , ενώ για το επίδομα των 60 ευρώ , μας ανακοινώθηκε ότι μελετάται 
η χορήγηση του , κατά ένα ποσοστό με αύξηση του επιδόματος ειδικής απασχόλησης 
και κατά ένα ποσοστό ως αύξηση στην αποζημίωση για την πέραν του πενθημέρου 
απασχόληση.  
Ρύθμιση που βέβαια αν ισχύσει ελαχιστοποιεί και αυτή την πενιχρή παροχή γιατί η 
αύξηση του επιδόματος ειδικής απασχόλησης διεκδικείται ήδη δικαστικά, ενώ η 
αποζημίωση για τη πέρα του πενθημέρου εργασία συνδέεται με παρεχόμενη υπηρεσία 
και ουδεμία σχέση έχει με τις τακτικές αποδοχές. 

Συνάδελφοι 
Η  παρελκυστική αυτή πολιτική του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης ,σε συνδυασμό με τις 
χθεσινές ανακοινώσεις για αυξήσεις των αποδοχών μας κατά 4,5% ,τις μικρότερες 
του δημοσίου τομέα, δείχνει την γενικότερη διάθεση της απαξίας που έχει η 
κυβέρνηση για το πυροσβεστικό προσωπικό. 
 
Ο μόνος δρόμος που μας απομένει μετά τους ατέρμονους διάλογους χωρίς 
αντίκρισμα είναι οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις. 
 
Σήμερα τα προεδρεία των συνδικαλιστικών  οργανώσεων των Σωμάτων Ασφαλείας 
αποφασίζουμε για την μορφή των κινητοποιήσεων για τις 8,9και 10 Οκτωβρίου 2003. 
 
Για να διεκδικήσουμε το  αυτονόητο, να αποκαταστήσουμε το δίκαιο, εξασφαλίζοντας 
αξιοπρεπή αμοιβή και συνθήκες εργασίας, για να συνεχίσουμε απερίσπαστοι να 
διασφαλίζουμε την ζωή και την περιουσία του Έλληνα Πολίτη. 
 
Με το ξεκίνημα του Οκτώβρη και μετά  την άρνηση της κυβέρνησης να 
ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα  για  την αναγνώριση του επαγγέλματός ως 
επικίνδυνο και ανθυγιεινό, αλλά και  μετά την ανακοίνωση του «νέου 
μισθολογίου» που αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας  
ως τους παρίες του Δημοσίου τομέα, το σύνολο των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων του ένστολου προσωπικού των Σ.Α. παίρνει απόφαση ότι   ο 
μόνος δρόμος που  απομένει είναι  οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις. 
 
 
 
 



Η  «σκοτεινή» νύχτα της κρατικής καταστολής 
 
Η πρώτη από  τις δράσεις του ένστολου συνδικαλιστικού κινήματος   είναι η  
απόφαση για τριήμερη ένστολη διαμαρτυρία στην Αθήνα στις 8,9 και 10 
Οκτωβρίου 2003. 
 
Από 5 έως 7 Οκτωβρίου μοιράστηκε  σχετικό φυλλάδιο στις εξόδους των 
αεροδρομίων της χώρας. 
Η κεντρική εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα  19.00 ώρα της 
8ης Οκτωβρίου 2003, στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου. 
Η συγκέντρωση είναι μεγάλη, μαζική και δυναμική συγκέντρωση. Ξεκινά με  
ομιλίες εκπροσώπων των κομμάτων και των προέδρων των Σωματείων του 
αστυνομικού, πυροσβεστικού και λιμενικού προσωπικού. 
 

 

Φωτογραφία από τους Αξιωματικούς του Π.Σ. στην μεγάλη συγκέντρωση της 8ης 
Οκτωβρίου 

Στο τέλος της συγκέντρωσης ακολούθησε πορεία προς το υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας, με σκοπό τη συνάντηση  με τον αρμόδιο υπουργό Οικονομικών. 
Το αίτημα  δεν βρήκε   θετική ανταπόκριση, οπότε  αποφασίστηκε να 
υπάρξει αναμονή μέχρι να επιτευχθεί η συνάντηση. 
Τα μεσάνυκτα της 8ης  και τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Οκτωβρίου, ο 
αριθμός των  συγκεντρωθέντων είχε σημαντικά μειωθεί, και  οι συνάδελφοι 
που παραμένουν είναι  κυρίως τα Προεδρεία των Σωματείων. 



Η συγκέντρωση είναι ειρηνική, χωρίς να εμποδίζεται  η διέλευση των 
εργαζομένων και παραγόντων του υπουργείου, οι οποίοι εισέρχονταν και 
εξέρχονταν κανονικώς Σημειωτέον  ότι ο κ.Πάχτας και ο Γραμματέας του 
Υπουργικού Συμβουλίου κ. Κοσμίδης εισήλθαν και εξήλθαν στο Υπουργείο 
Οικονομικών ανενόχλητοι.  
Επίσης άξιο αναφοράς είναι ότι ουδείς δρόμος αποκλείστηκε στην ευρύτερη 
περιοχή του ανωτέρω Υπουργείου. 
Νωρίς  τα ξημερώματα της 9ης Οκτωβρίου, ο Διευθυντής Aστυνομίας 
Aθηνών, Ταξίαρχος Γιάννης Tσιρώνης, επικεφαλής ισχυρής δύναμης των 
MAT,  έφτασε στο Σύνταγμα και ανέγνωσε με τηλεβόα  απόφαση 
απαγόρευσης της συνάθροισης, σύμφωνα με την οποία έπρεπε όλοι να 
απομακρυνθούμε εντός 10 λεπτών. 
Από την πλευρά της Ένωσής μας, ο συγκεκριμένος επικεφαλής ουδεμία 
επαφή είχε με οποιοδήποτε συνάδελφο μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ και ούτε 
υπήρξε καμία κλήση προς συμμόρφωση και ούτε επιδόθηκε καμία απόφαση. 
Επίσης δεν διαπιστώθηκε η παρουσία εισαγγελικού  λειτουργού. 
Μετά την ανάγνωση της απόφασης άρχισε  χωρίς καμία  άλλη 
προειδοποίηση,  επίθεση από τα MAT με δακρυγόνα και κλομπ. 
 

 
Η καθιστική διαμαρτυρία λίγο πριν τον ψεκασμό 

 
 
Το επίσης «άνανδρο» της επίθεσης είναι αυτή διενεργήθηκε την στιγμή, που 
όσοι συνάδελφοι βρισκόμασταν εκεί, ήμασταν σε καθιστική επί του 
πεζοδρομίου διαμαρτυρία. 



 
Μετά το ψεκασμό, τα ΜΑΤ  διατάχθηκαν, δείχνοντας προφανώς επιδείξη 
δύναμης, για δύο ολόκληρες ώρες  να ρίχνουν  δακρυγόνα στους δρόμους 
γύρω από το Σύνταγμα,  ακόμα και στα διερχόμενα αυτοκίνητα, 
δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα σε όλο το κέντρο. Παράλληλα όπου 
έβλεπαν ένστολο, τον απωθούσαν  μέχρι την Ομόνοια, το Κολωνάκι και το 
Μοναστηράκι. 

Παρόντες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των ΜΑΤ, ήταν οι βουλευτές  
κ.κ. Μ. Βαρβιτσιώτης, Αντ. Σκυλλάκος, Δ. Tζαμτζής,  Ζ. Mακρή, Π. 
Mαντούβαλος και άλλοι 

Από ότι πληροφορηθήκαμε πολύ αργότερα, είχε εκδοθεί από τη ΓΑΔΑ  
τριήμερος απαγόρευση συνάθροισης  από ώρα 23.00 της 8-10-2003 έως και 
24.00 της 10-10-2003,  λόγω ότι  οι ένστολοι διαδηλωτές «απειλούσαν τη 
δημόσια ασφάλεια και την διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής  ζωής της 
Πόλης. 
 

 
 

Η κρατική βία επί το έργον 





 
 

Η διαταγή της ΓΑΔΑ για την απαγόρευση  της συνάθροισης-συγκέντρωσης  



 
Οι αντιδράσεις μετά τα θλιβερά γεγονότα 
 
 
Το πρωί, τα θλιβερά γεγονότα έχουν κάνει το γύρω του κόσμου, με τις 
σκηνές,  αστυνομικοί να χτυπούν αστυνομικούς-πυροσβέστες – λιμενικούς 
 

 
 

Η τότε κυβέρνηση επιχειρεί να δικαιολογήσει την κρατική βία 
 

Ο Πρωθυπουργός κ. Σημίτης  δίνει την πολιτική κάλυψη της ενέργειας 
δηλώνοντας: « έδωσα εντολή στον κ. Φλωρίδη να καταλογιστούν ευθύνες 
για όσους δεν συμμορφώνονται προς τις επιταγές του Νόμου και της 
εισαγγελικής Αρχής» 
 
Παίρνοντας τη σκυτάλη ο  Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Φλωρίδης,, 
δηλώνει  μεταξύ των άλλων «ότι τα επεισόδια ήταν  στάση από ένοπλο 
σώμα…η κυβέρνηση και η κοινωνία δεν θα ανεχθούν τέτοιες συμπεριφορές» 
 

 
Ο Βουλευτής ΚΚΕ Α. Σκυλλάκος καταθέτοντας στη Βουλή τα δοχεία χημικών και 

δακρυγόνων των ΜΑΤ 
 



 
Μπροστά σε αυτή την νέα «επικοινωνιακή» αυτή φορά αυτή επίθεση την 
ουσιαστικότερη απάντηση τη δίνει ο βουλευτής του ΚΚΕ Α. Σκυλλάκος που 
ήταν παρών στα γεγονότα: « Στρατιωτικός νόμος στο κέντρο της Αθήνας με 
χουντικό νομοθέτημα, Αυτή είναι η συμπεριφορά της κυβέρνησης. Με εντολή 
να κτυπούν τα ΜΑΤ και να ρίχνουν και χημικά. Ήμουν  παρόν..» 
 

 
 

Ο Βουλευτής της Ν.Δ. Μ.Βαρβιτσιώτης λίγο μετά την επίθεση των ΜΑΤ 
 
Ο Βουλευτής της Ν.Δ Μ.Βαρβιτσιώτης, που ήταν παρών και αυτός στα 
επεισόδια και υπέστη την «χημική βία», δήλωσε: «Το καθεστώς του ΠΑΣΟΚ 
έδειξε χθες το πραγματικό του πρόσωπο. Επέλεξε να εξαντλήσει την ωμότητα της 
πολιτικής του επάνω στους ανθρώπους που υπηρετούν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, 
όταν επί σειρά ετών  επιδεικνύει τεράστια ανοχή στους αναρχικούς που καίνε και 
καταστρέφουν τις περιουσίες των πολιτών. Όσο αφορά τον ισχυρισμό που 
προβάλλεται από την ηγεσία του Υ.Δ.Τ. ότι οι διαδηλωτές ήταν  ένοπλοι, δηλώνω ότι 
πρόκειται για ένα χονδροειδές ψέμα προκειμένου να δικαιολογηθούν τα 
δικαιολογητικά.»  
 
Μετά τα  πρωτοφανή γεγονότα, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει  
την αντιδημοκρατική αυταρχική πολιτική της κυβέρνησης. 
 
Τα Προεδρεία άμεσα, την άλλη μέρα πραγματοποιούν συναντήσεις με 
θεσμικούς εκπροσώπους και κόμματα. 
 
Η πρώτη  συνάντηση έγινε  με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Α. Κακλαμάνη, ο 
οποίος  υπογράμμισε την ανάγκη της εφαρμογής μέτρων υγιεινής και 



ασφάλειας στα Σώματα Ασφαλείας, δίνοντας υπόσχεση ότι θα συζητήσει με 
τους αρμόδιους υπουργούς τρόπους διεξόδου, παροτρύνοντας να 
ακολουθηθεί ο δρόμος των διαπραγματεύσεων. 
 
Από την πλευρά του μετά τη σχετική συνάντηση ο Πρόεδρος του 
Συνασπισμού κ. Κωσταντόπουλος,  δήλωσε: «δεν έχω  καθόλου την αίσθηση 
ότι συζήτησα με επικινδύνους στασιαστές, αλλά με εργαζόμενους πολίτες που 
διεκδικούν δικαιώματα για αξιοπρέπεια στην απασχόληση και τη ζωή τους» 
 
Η Νέα Δημοκρατία μέσω του  Υπεύθυνου τομεάρχη της βουλευτή  κ. Χ. 
Μαρκογιαννάκη, δήλωσε: «Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία το γεγονός ότι 
αστυνομικοί με εντολή των προϊσταμένων τους κακοποίησαν και  
ξυλοκόπησαν  συνάδελφους τους… Τέτοια συμπεριφορά απέναντι στους 
αστυνομικούς, πυροσβέστες, και λιμενικούς των οποίων η προσφορά στην 
ελληνική κοινωνία είναι αναμφισβήτητη, προκαλούν θλίψη. Η κυβέρνηση 
προτίμησε τη βία αντί να επιλύσει τα προβλήματά τους με διάλογο, αφού 
προηγουμένως τους ενέπαιξε. Και αυτό γιατί όσο αφορά στη διεκδίκηση της 
αναγνώρισης του επαγγέλματος τους   ως επικινδύνου και ανθυγιεινού, - ρητά 
και μάλιστα εγγράφως – το μήνα Ιούλιο, η ίδια κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι 
θα το λύσει μέχρι τέλος Ιουνίου, χωρίς κάτι τέτοια να γίνει.»   
 
Σχετικές  δηλώσεις κάνουν   ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γ.Καρτζαφέρης, ο 
Πρόεδρος του ΔΗΚΙ Δ.Τσοβόλας, ενώ οι βουλευτές της Ν.Δ. 
Π.Μαντούβαλος, Ζ.Μακρή, Μ.Βαρβιτσιώτης κατέθεσαν ερωτήσεις στην 
Βουλή, ζητώντας  εξηγήσεις από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Φλωρίδη, 
κάνοντας λόγο  για «αλαζονεία της εξουσίας, αντιδημοκρατική και φασιστική 
νοοτροπία» 
 
Η ΕΑΠΣ  το πρωί της ίδιας ημέρας, εκδίδει ανακοίνωση που καταγγέλλει τα 
πρωτοφανή γεγονότα και καλεί τους συναδέλφους σε κινητοποιήσεις: 
 
Συνάδελφοι 
 
Το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση, σταθερά η κυβέρνηση τηρούσε μια απαξιωτική 
και περιφρονητική στάση απέναντι στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, 
αρνούμενη να αναγνωρίσει το επικίνδυνο και ανθυγιεινό του επαγγέλματος μας  και 
δίνοντας ψίχουλα για τη βελτίωση του εισοδήματός μας. 
 



Από χθες τα ξημερώματα η κυβέρνηση, έδειξε όμως την πραγματική της διάθεση 
απέναντι στον Πυροσβέστη, τον Αστυνομικό, τον Λιμενικό. 
 
Ενώ πραγματοποιούσαμε ειρηνικά, υπεύθυνα και συντεταγμένα, όπως πάντα, 
καθιστική διαμαρτυρία , στο πεζοδρόμιο απέναντι από την πλατεία Συντάγματος, στα 
πλαίσια της προγραμματισμένης εκδήλωσης που ξεκίνησε στις 18.30 της 8-10-2003 
και θα λήξει το μεσημέρι της 10-10-2003 δεχθήκαμε  βιαιότατη επίθεση με εξαιρετικά 
μεγάλες ποσότητες χημικών και δακρυγόνων ουσιών από πάνοπλες διμοιρίες των 
Ειδικών Δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ.  
 
Το μένος εναντίον μας δεν κάμφθηκε ούτε από την παρουσία των βουλευτών κκ. 
Βαρβιτσιώτη και Σκυλλάκου που δέχθηκαν μαζί με μας τον καταιγισμό των χημικών 
και δακρυγόνων. 
 
Αποτέλεσμα των παραπάνω ο τραυματισμός συναδέλφων και του κ .Βαρβιτσιώτη οι 
οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.  
 
Σκοπός της επέμβασης  και της αντιμετώπισής μας ως κοινών εγκληματιών   δεν ήταν 
η προστασία της δημόσιας τάξης, ούτε η διασφάλιση της κοινωνικοοικονομικής ζωής, 
αλλά η εξαφάνισή μας από την μείζονα περιοχή του κέντρου των Αθηνών, η φίμωση 
της καθαρής φωνής μας για την επίλυση των προβλημάτων μας. 
 
Ο κ. Υπουργός Δημοσίας Τάξης λίγες ώρες μετά είπε ότι κάναμε ένστολη στάση. Ο κ. 
Υφυπουργός Δημοσίας Τάξης είπε ότι δεν έδωσε καμία εντολή και δεν ήξερε για τα 
γεγονότα. Δικαιώνοντας την άποψη ότι :¨κυβερνούν χωρίς να γνωρίζουν τι γίνεται .̈ 

Συνάδελφοι 
 
Ως τώρα αφήναμε νεκρούς στην εκτέλεση του καθήκοντος. 
 
Σήμερα παραλίγο να έχουμε θύματα κατά την εκτέλεση των συνταγματικά 
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας. 
 
Καλούμε τα κόμματα, αλλά και τις φυσικές ηγεσίες των Σωμάτων μας, να πάρουν 
θέση  τόσο για τη δημιουργηθείσα κατάσταση, όσο και τα δίκαια προβλήματά μας. 
 
Καλούμε τους συναδέλφους που δεν βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία να 
πλαισιώσουν μαζικά τις κινητοποιήσεις μας. 

 



Μετά τη βία η πειθαρχικοποίηση και η ποινικοποίηση της 
συνδικαλιστικής έκφρασης. 

Οι φυσικές ηγεσίες των Σωμάτων εκτελώντας την πρωθυπουργική   εντολή 
προχώρησαν στην διαταγή διενέργειας Ε.Δ.Ε. για τα γεγονότα. 

Παράλληλα η Κρατική Ασφάλεια ξεκίνησε από την πλευρά της 
προκαταρκτική εξέταση για τον ίδιο λόγο. 

Στις 14 Οκτωβρίου οι εκπρόσωποι των σωματείων δίνουν κοινή συνέντευξη 
τύπου, μιλώντας για πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης  για την άσκηση  βίας 
απέναντι στους ένστολους διαδηλωτές, καταδικάζοντας ως παράνομη και 
απρόκλητη την επίθεση της ΕΛ.ΑΣ., την οποία και θεώρησαν ως 
προσχεδιασμένη. Τέλος ανακοίνωσαν την τακτική απέναντι στην πολιτική 
των διώξεων: 

Επίδοση επιστολών διαμαρτυρίας στην πολιτική ηγεσία της χώρας 

Κατάθεση αγωγών και μηνύσεων κατά συγκεκριμένων ατόμων που 
συμμετείχαν στην καταστολή της ειρηνικής διαμαρτυρίας. 

Αίτηση της διενέργειας της προανάκρισης από εισαγγελική αρχή. 

Συνέχιση των κινητοποιήσεων για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων των 
εργαζομένων στα Σ.Α.  

Στις 10 Οκτωβρίου η ΕΑΠΣ αποστέλλει  επιστολή της Ομοσπονδίας 
Ενώσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (F.E.U.) 
της οποίας η Ένωσή μας αποτελεί τακτικό μέλος προς τον πρωθυπουργό κ. 
Σημίτη επισημαίνοντάς του: 

Πιστεύουμε ότι οι δημοκρατικές ευαισθησίες της Κυβέρνησης θα 
πρυτανεύσουν  για να δοθεί πολιτική λύση  στο πρόβλημα που έχει 
δημιουργηθεί. 
Γιατί δεν μπορεί οι συνταγματικά κατοχυρωμένες συνδικαλιστικά 
δραστηριότητες να αντιμετωπίζονται με καταφανή παράνομη και 
αναιτιολόγητη βία. 



 



Η επιστολή συμπαράστασης των Ευρωπαίων Αξιωματικών 

Η ΕΑΠΣ εκτός από τις κοινές πρωτοβουλίες, με τα υπόλοιπα Σωματεία του 
χώρου, προχώρησε σε δράσεις προκειμένου να καταφέρει την νομική 
καταδίκη   των πράξεων  βίας και καταστολής της 9ης Οκτωβρίου.  

Αρχικά ζητήθηκε μέσω των νομικών συμβούλων Δημητρόπουλου και Νίνου  
η κοινοποίηση της  απόφασης διάλυσης  της συγκέντρωσης, η οποία και 
ουδέποτε επιδείχθηκε  στα στελέχη της ΕΑΠΣ. 

Σε δεύτερο χρόνο κατατέθηκε Αίτηση Ακυρώσεως προς το Συμβούλιο της 
Επικράτειας εναντίον της απόφασης της ΓΑΔΑ. Το κείμενο που συνετάχθη 
από τους δύο νομικούς αποτελεί πραγματική διατριβή για τον συνδικαλισμό, 
ενώ παράλληλα ξεγυμνώνει την κυβερνητική αυθαιρεσία: 

 
                           ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  
 
                                                  ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 
 
Της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, νομίμως εκπροσωπούμενης 
 
                                                             ΚΑΤΑ 
                                            Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
Για την ακύρωση 
της με αριθ. 1000/1/15 Αποφάσεως του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, με 
την οποία απαγορεύτηκε κάθε δημόσια συνάθροιση από ώρα 23.00 της 8.10.2003 έως 
και 24.00 ώρα της 10.10.2003 στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (Νίκης και 
Μητροπόλεως) Υπ. Οικονομικών (Καραγιώργη Σερβίας) Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους (Πανεπιστημίου) Μέγαρο Μαξίμου (Ηρώδου Αττικού) Βουλή (Βασ. Σοφίας-
Αμαλίας) Υπ. Δημόσιας Τάξης (Π. Κανελλοπούλου) καθώς και σε οποιαδήποτε άλλο 
Υπουργείο  και Δημόσια Υπηρεσία 
Ιστορικό 
Οι ομοσπονδίες  των Σωμάτων Ασφαλείας και συγκεκριμένα 
 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων με Πρόεδρο τον Δ. Κυριαζίδη, 
 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Λιμενικού Σώματος με  Πρόεδρο τον Α. 
Μαυρόπουλο,  



η Πανελλήνια  Ομοσπονδία Ενώσεων Πυροσβεστικού Σώματος με πρόεδρο τον  
Γ.Πήλιουρα ,   
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας με Πρόεδρο τον Γ. 
Καμαρινόπουλο και η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος με Πρόεδρο τον 
Ν.Διαμαντή  
Aπό κοινού τον τελευταίο χρόνο έχουμε συντονίσει τη δράση μας   για την υλοποίηση 
των κοινών και καίριων αιτημάτων των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας.  Από 
τα βασικά αιτήματά μας είναι η αναγνώριση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού του 
επαγγέλματός μας, καθώς και η αξιοπρεπή αμοιβή μας. 
Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων  μετά από άκαρπο διάλογο με την Πολιτική Ηγεσία 
των Υπουργείων Οικονομικών και Δημοσίας Τάξης, καταλήξαμε στην από κοινού 
απόφαση διαμαρτυριών. 
Σε πρώτο φάση μοιράστηκε  σχετικό φυλλάδιο στις εξόδους των αεροδρομίων της 
χώρας στις  5, 6 και 7 Οκτωβρίου 2003. 
Στη συνέχεια εξαγγείλαμε τριήμερη κινητοποίηση για τις 8,9,10 Οκτωβρίου με 
ένστολη διαμαρτυρία στην Αθήνα. 
Στις 19.00 ώρα της 8ης Οκτωβρίου 2003, ένστολοι αστυνομικοί, πυροσβέστες και 
λιμενικοί, συγκεντρωθήκαμε στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου, όπου και 
ακολούθησαν ομιλίες εκπροσώπων των κομμάτων και των προέδρων των 
Ομοσπονδιών μας. 
Στο τέλος ακολούθησε πορεία προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, με σκοπό τη 
συνάντησή μας με τον υπουργό Οικονομικών. 
Επειδή δεν υπήρξε  θετική ανταπόκριση αποφασίστηκε να υπάρξει αναμονή μέχρι να 
επιτευχθεί η συνάντηση. 
Τα μεσάνυκτα της 8ης  και τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Οκτωβρίου, ο αριθμός 
των  συγκεντρωθέντων είχε σημαντικά μειωθεί, οι επικεφαλής δε των 
κινητοποιήσεων, που είχαν εξαγγελθεί, ρύθμιζαν το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας, 
παραμένοντας αρχικά στη στοά και αργότερα έξω από τις εισόδους του Υπουργείου 
Οικονομικών, χωρίς να εμποδίζουν όμως τη διέλευση των εργαζομένων και 
παραγόντων του υπουργείου, οι οποίοι εισέρχονταν και εξέρχονταν κανονικώς 
Σημειωτέον  ότι ο κ.Πάχτας και ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κ. 
Κοσμίδης εισήλθαν και εξήλθαν στο Υπουργείο Οικονομικών ανενόχλητοι.  
Ουδείς δρόμος αποκλείστηκε στην ευρύτερη περιοχή του ανωτέρω Υπουργείου 
Περίπου στη μία τα ξημερώματα της 9ης Οκτωβρίου, ο Διευθυντής Aστυνομίας 
Aθηνών, ταξίαρχος Γιάννης Tσιρώνης, επικεφαλής ισχυρής δύναμης των MAT,  
έφτασε στο Σύνταγμα και ανέγνωσε με τηλεβόα την απόφαση απαγόρευσης της 
συνάθροισης, σύμφωνα με την οποία έπρεπε όλοι να απομακρυνθούμε εντός 10 
λεπτών. 



Ο Ταξίαρχος Γ. Τσιρώνης ουδεμία επαφή είχε με τους προέδρους των ομοσπονδιών, 
που ήταν άλλωστε και υπεύθυνοι των εκδηλώσεων, δεν τους κάλεσε να 
συμμορφωθούν και οπωσδήποτε δεν επέδωσε την απόφαση της διάλυσης. Ελάχίστοι 
άκουσαν την απόφαση, ενώ όπως πληροφορηθήκαμε ουδείς εισαγγελικός λειτουργός 
παρευρισκόταν τη συγκεκριμένη στιγμή. 
Αμέσως μετά την ανάγνωση της αποφάσεως διαλύσεως της ειρηνικής μας 
συγκέντρωσης και χωρίς καμία  άλλη προειδοποίηση, τα MAT με δακρυγόνα και 
κλομπ επιτέθηκαν στους   αστυνομικούς, πυροσβέστες λιμενικούς,  που ήσυχα 
βρίσκονταν έξω από το Υπουργείο Οικονομίας σε καθιστική επί του πεζοδρομίου 
διαμαρτυρία, εξαντλώντας με αυτό τον τρόπο όλη την αυστηρότητα στη διαδήλωση 
των ένστολων συναδέλφων τους, οι οποίοι εντέλει διαδήλωναν και υπέρ των δικών 
τους αιτημάτων. 
 
Tα MAT, σε μια από τις πιο έντονες επιδείξεις δύναμης, για δύο ολόκληρες ώρες 
έριχναν δακρυγόνα στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα,  ακόμα και στα διερχόμενα 
αυτοκίνητα, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα σε όλο το κέντρο. Τα ΜΑΤ μας 
απώθησαν μέχρι την Ομόνοια, το Κολωνάκι και το Μοναστηράκι. 

Παρόντες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των ΜΑΤ, ήταν οι βουλευτές  κ.κ. Μ. 
Βαρβιτσιώτης, Αντ. Σκυλλάκος, Δ. Tζαμτζής,  Ζ. Mακρή, Π. Mαντούβαλος και άλλοι 

Αρκετοί διαδηλωτές, λόγω της επίθεσης που δέχθηκαν με δακρυγόνα,  κατέληξαν στα 
νοσοκομεία με αναπνευστικά προβλήματα. Aνάμεσα τους, ήταν και οι βουλευτές M. 
Bαρβιτσιώτης και Aντ. Σκυλλάκος, οι οποίοι βρέθηκαν στο Σύνταγμα για να 
συμπαρασταθούν στους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας. 
 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
Αρθρο 11  
1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα 
2. Μόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται αστυνομία. Οι 

υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της 
αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξ αιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη 
δημόσια ασφάλεια σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της 
κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει. 

Αρθρο 112 
1. Σε θέματα που για τη ρύθμισή τους προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις του 
Συντάγματος η έκδοση νόμου, οι κατά περίπτωση νόμοι ή διοικητικές πράξεις 
κανονιστικού χαρακτήρα, που υπάρχουν κατά την έναρξη της ισχύος του, 
εξακολουθούν να ισχύουν ώσπου να εκδοθεί ο νόμος που προβλέπεται κατά 
περίπτωση, εκτός αν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του Συντάγματος   
 



ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
 
ΝΔ 794/1971 Περί δημοσίων συναθροίσεων 
 
Αρθρο 1.  
1. Οι Ελληνες έχουν το δικαίωμα όπως υπό τους όρους του παρόντος συνέρχονται 

ησύχως και αόπλως. 
2. Ως δημοσία συνάθροισις κατά την έννοια του παρόντος, θεωρείται η εκ των 

προτέρων διοργανούμενη και σκοπούσα εις την από κοινού  εκδήλωσιν του 
φρονήματος ή της γνώμης των μετεχόντων ή εις την παρακολούθησιν διαλέξεων ή 
εις την προβολήν κοινών αυτών αιτημάτων 

3. ….. 
4. ….. 
 
Αρθρο 7  
 
1. Η αστυνομική αρχή δύναται να διαλύση δημοσίαν κατά το παρόν Νομοθετικόν 

Διάταγμα, συνάθροισιν εις τας ακολούθους και μόνον περιπτώσεις 
α. Εάν ο διοργανώσας την δημοσίαν συνάθροισιν ή μέλος της οργανωτικής αυτής 
επιτροπής ή τις των ορισθέντων ομιλητών, εμπίπτη εις τινα των περιπτώσεων των 
διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος 
β. Εάν η δημοσία συνάθροισις δεν εγνωστοποιήθη προσηκόντως, κατά τα οριζόμενα 
εν παραγράφοις 4 και 5 του άρθρου 3 του παρόντος ή εάν πραγματοποιήται κατά 
παράβασιν ουσιωδών όρων της γενομένης γνωστοποιήσεως. 
γ. Εάν η δημοσία εν υπαίθρω συνάθροισις πραγματοποιήται καίτοι απαγορευθείσα 
κατά το οριζόμενα εν παραγράφοις 1 έως 5  του άρθρου 6 του παρόντος (ήτοι αν η 
αστυνομική αρχή κρίνει μετά από έρευνα ότι από την πραγματοποίηση της 
συνάθροισης επίκειται κίνδυνος στη δημόσια τάξη και ασφάλεια) 
δ. Εάν η δημοσία συνάθροισις διεξάγεται κατά παράβασιν όρου τινός εκ των 
οριζομένων εν άρθροις 4,5,6 παρ. 6 έως 9 του παρόντος 
ε. Εάν η δημοσία συνάθροισις εξελίσσεται εις βιαίαν ή εκ της συνεχίσεως αυτής 
προκαλήται άμεσος κίνδυνος της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητος των μετεχόντων 
ή εάν οι μετέχοντες ταύτης εκτρέπωνται εις αξιοποίνους πράξεις 
2. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου δ της προηγουμένης παραγράφου η αστυνομική 
αρχή οφείλει προ πάσης ενεργείας να ζητήση από τον πρόεδρον της συναθροίσεως και 
τα μέλη της οργανωτικής αυτής επιτροπής, όπως αποκαταστήσουν την νόμιμον 
διεξαγωγήν ή άλλως κηρύξουν την λήξιν ταύτης, μόνον δε εν αρνήσει ή αδυναμία 
τούτων, δικαιούται να προβή εις την διάλυσιν της συναθροίσεως 
3. Ευθύς ως η αστυνομική αρχή διατάξη την διάλυσιν δημοσίας συναθροίσεως, οι 
μετέχοντες ταύτης οφείλουν να απομακρυνθούν 
    
 



Αρθρο 8  
 
   Κανονισμός καταρτιζόμενος υπό των Αρχηγείων της Χωροφυλακής και της 
Αστυνομίας Πόλεων, εγκρινόμενος δε δια Β Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των 
Υπουργών Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξεως και δημοσιευόμενος δια 
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, θέλει καθορίσει τα της διαδικασίας διαλύσεως, ως 
και τα προυποθέσεις και τα συνθήκας, υπό τας οποίας οι άνδρες της δημοσίας 
δυνάμεως και τα τυχόν μετ αυτών συμπράττοντα όργανα, δύνανται προς διάλυσιν 
δημοσίων συναθροίσεων να ποιήσωνται χρήσιν των όπλων άνευ ουδεμιάς δια τας 
συνεπείας ευθύνης 
 
 
Β. Διάταγμα υπ αριθ. 269/1972 Περί εγκρίσεως του Κανονισμού διαλύσεως 
δημοσίων συναθροίσεων.  
 
1. Συντρεχούσης προυποθέσεως διαλύσεως δημοσίας συναθροίσεως εις τας υπό του 
άρθρου 7 του ΝΔ 794/1971 καθοριζομένας περιπτώσεις τηρούνται τα ακόλουθα 
α.  Η Αστυνομική αρχή προσκαλεί εις τον τόπον της δημοσίας συναθροίσεως 
εγκαίρως και εις κατεπειγούσας περιπτώσεις εκτάκτως τους εκπροσώπους  της 
Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής, προς τους οποίους ανακοινοί ότι συντρέχει 
νόμιμος περίπτωσις διαλύσεως αυτής. Εν συνεχεία και επί παρουσία των 
εκπροσώπων τούτων ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Αρχής ανακοινοί εις τον 
Πρόεδρον ή εις μέλος της οργανωτικής επιτροπής ή εις τον ομιλητήν ή εις τους 
μετέχοντες της συναθροίσεως τους λόγους, δι ούς  δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθή 
ή να σνεχισθή πραγματοποιούμενη δημοσία συνάθροισις, προκαλεί δε πάντας είτε δια 
μεγαφώνου είτε και δια παντός ετέρου προσφόρου μέσου, όπως απομακρυνθούν του 
τόπου της συναθροίσεως και διαλυθούν ησύχως υπομιμνήσκων αυτοίς τας κυρώσεις 
των άρθρων 9 και 10 του ΝΔ 794/1971 και του άρθρου 171 παρ. 2 του Ποινικού 
Κώδικος. Η πρόσκληση αύτη επαναλαμβάνεται τρίς. 
   Ειδικώτερον εάν η δημοσία συνάθροισις  διεξάγεται κατά παράβασιν όρου τινός εκ 
των οριζομένων εν άρθροις 4,5 και 6 παρ. 6-9 του ΝΔ  794/1971, ο εκπρόσωπος της 
Αστυνομικής Αρχής οφείλει προ πάσης ενεργείας να ζητήση από τον Πρόεδρον της 
συναθροίσεως και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής, όπως αποκαταστήσουν την 
νόμιμον διεξαγωγήν ή άλλως κηρύξουν την λήξιν ταύτης, μόνον δε εν αρνήσει ή 
αδυναμία τούτων, δικαιούται  να προβή εις την διάλυσιν της συναθροίσεως (άρθρο 7 
παρ. 1 στοιχ. Δ και 2 του ΝΔ 794/1971) 
β. Εις πάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις εάν μετά την τρίτην πρόσκλησιν οι οργανωταί 
και οι μετέχοντες της συναθροίσεως δεν υπακούουν, ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής 
Αρχής  παρουσία των εκπροσώπων της Διοικητικής και Δικαστικής τοιαύτης μετά 
γνώμης δε αυτών διατάσσει την διάλυσιν της συναθροίσεως δια της χρήσεως, κατά 
την κρίσιν του,  μετ΄εκτίμησιν της καταστάσεως, των προσφόρων προς τον σκοπόν 
τούτον μέσων, ιδία δε δια της βιαίας απωθήσεως, του καταιονισμού ύδατος, της 



αστυνομικής ράβδου ή των υποκοπάνων των όπλων, των δακρυγόνων ή ετέρων 
συναφών μέτρων. 
γ. Εις κατεπειγούσας περιπτώσεις καθ΄άς παρίσταται άμεσος κίνδυνος  διασαλεύσεως 
της τάξεως, ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Αρχής δικαιούται και προ της αφίξεως 
στον χώρον της συναθροίσεως των εκπροσώπων της Διοικητικής και Δικαστικής 
Αρχής, να προβαίνη εις τας υπό στοιχ. α και β. της παρούσης παραγράφου ενεργείας. 
δ. ….. 
 
2.Εν τη εννοία του παρόντος εκπρόσωπος  της Διοικητικής Αρχής είναι ο Νομάρχης, 
εκπρόσωπος της Δικαστικής  Αρχής ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, εκπρόσωπος δε της 
Αστυνομικής Αρχής ο οικείος Διευθυντής Αστυνομίας ή Διοικητής Χωροφυλακής  ή οι 
νόμιμοι αυτών αναπληρωταί. Οι εκπρόσωποι της Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής 
προσκαλούμενοι υπό της οικείας Αστυνομικής Αρχής κατά τα εν παρ. 1 οριζομένα, 
υποχρεούνται όπως προσέρχονται εις τους τόπους των δημοσίων συναθροίσεων. 
 
Αντισυνταγματική και παράνομη είναι η προσβαλλόμενη 1000/1/15 της 8.10.2003 
απόφαση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, καθόσον δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις νομίμων λόγων απαγόρευσης και διάλυσης της ειρηνικής συνάθροισης 
και διαμαρτυρίας μας, που ως σκοπό είχε την προβολή των δικαίων αιτημάτων μας. 
Η συνάθροισή μας ήταν σύμφωνη με τις επιταγές του Συντάγματος και οπωσδήποτε σε 
καμία από τις απαγορευτικές διατάξεις του  άρθρου 7 παρ. 1 του ΝΔ 794/1971 
εμπίπτουμε, ήτοι : 
 
Α. ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 
Ασκήσαμε το δικαίωμά μας που πηγάζει και προστατεύεται από το άρθρο 11 του 
Συντάγματος, ήσυχα (χωρίς να σημειωθεί σαφής διάπραξη αξιόποινων πράξεων ή 
πράξεων βιαιότητας) και άοπλα (αν και ένστολη διαμαρτυρία δεν φέραμε όπλα ούτε 
άλλα αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρήση βίας) συμμετείχαμε 
σε μια διαδικασία συλλογικής έκφρασης και άσκησης επιρροής για την επίλυση των  
κοινών και καίριων αιτημάτων των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας. Η 
προσβαλλόμενη απόφαση, με διατύπωση γενική, αόριστη και καταχρηστική, χωρίς 
αιτιολογία, αν και απαιτείται σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή, προβαίνει στην 
απαγόρευση της συνάθροισης με τη στερεότυπη επανάληψη των συνταγματικών 
φράσεων για "λόγους δημόσιας ασφάλειας και διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής 
ζωής". Αναλυτικότερα,  η προσβαλλόμενη απόφαση, απαγορεύει την ειρηνική 
συνάθροισή μας, χωρίς ειδική αιτιολογία, χωρίς δηλαδή να αναφέρεται, σε 
συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, προϊόντα έρευνας εκ μέρους της αστυνομικής 
αρχής, που να στοιχειοθετούν τη διακινδύνευση της δημόσιας ασφάλειας και τη 
σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής. Η προσβαλλόμενη απόφαση δεν 
παραθέτει συγκεκριμένα γεγονότα που στοιχειοθετούν αξιόποινες πράξεις ή πράξεις 
βιαιότητας που επιχειρήθηκαν από μέρους των συγκεντρωθέντων. 



 
Β. ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
Αφού δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις διαλύσεως της συνάθροισης σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του ΝΔ 794/1971  Ητοι: 
 
οι διοργανωτές της συναθροίσεως δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος της 
διοργανώσεως και πραγματοποιήσεως της δημόσιας συνάθροισής μας κατά τους 
ορισμούς του άρθρου 2 του ΝΔ 794/1971 
 
η συνάθροισή μας γνωστοποιήθηκε προσηκόντως εγγράφως στην αρμόδια αστυνομική 
αρχή και περιελάμβανε την ημερομηνία, ώρα και τον τόπο της συγκεντρώσεως, την 
αφετηρία το τέρμα  και τη διαδρομή της, καθώς και τον ειδικό σκοπό της 
συναθροίσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΝΔ 794/1971 
 
δεν αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση ο λόγος για τον οποίο μετά από έρευνα 
που προηγήθηκε, δικαιολογείται η απαγόρευση της συναθροίσεως, ήτοι οι ορισμένοι 
λόγοι, τα πραγματικά περιστατικά, που εξ αιτίας της συνάθροισης επίκειται σοβαρός 
κίνδυνος της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, όχι μόνον της πόλης αλλά και της χώρας, 
καθώς και η αδυναμία αποτροπής του με άλλα ηπιότερα μέτρα εκτός της πλήρους 
απαγόρευσης (άρθρο 6 παρ. 3 του ΝΔ 794/1971) 
 
αντί της πλήρους απαγόρευσης θα μπορούσε να επιτραπεί, με αιτιολογημένη απόφαση 
της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η συνάθροιση με όρους, όπως η μετάθεση του 
χρόνου ή του τόπου συνάθροισης ή η επιβολή και άλλων πέραν των ανωτέρω 
ειδικότερων περιορισμών (άρθρο 6 παρ. 4 ΝΔ  794/1971) 
 
σε κάθε περίπτωση η απόφαση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την απαγόρευση 
ή την με όρους συνάθροιση δεν κοινοποιήθηκε στον πρόεδρο της συναθροίσεως οκτώ 
τουλάχιστον ώρες πρό της ορισθείσης δια την πραγματοποίησή της συναθροίσεως. 
Σύμφωνα δε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ΝΔ 794/1971 "Μη κοινοποιηθείσης 
αντιθέτου τινός αποφάσεως εντός της προθεσμίας ταύτης, η δημόσια εν υπαίθρω 
συνάθροισις λογίζεται ως μη απαγορευθείσα"   
 
Δεν συμμετείχε πρόσωπο άσχετο ή ξένο με τον από τη συνάθροιση επιδιωκόμενο 
σκοπό, ώστε η συμμετοχή του να μπορεί να προκαλέσει διατάραξη της τάξεως και στη 
συνέχεια λόγω αυτού του γεγονότος επέμβαση της αρμόδιας  αστυνομικής αρχής για 
την απομάκρυνσή του (άρθρο 4 παρ. 2 εδ. β του ΝΔ 794/1971) 
 
κατά τη διάρκεια της πορείας και της διαμαρτυρίας έμπροσθεν του Υπουργείου 
Οικονομικών παρίσταντο οι πρόεδροι της συνάθροισης και τα μέλη της οργανωτικής 
επιτροπής και μεριμνούσαν για την κανονική διεξαγωγή αυτής καθώς και την τήρηση 



των κειμένων νομοθετικών διατάξεων. Επίσης δεν παρατηρήθηκε γεγονός, ώστε να 
δικαιολογείται η λήψη πρόσφορων μέτρων από μέρους της οργανωτικής επιτροπής 
και πολύ περισσότερο παρέμβαση των συναδέλφων μας αστυνομικών (άρθρο 4 παρ. 5 
του ΝΔ 794/1971) 
 
Οι ομιλίες για την προβολή των αιτημάτων μας είχαν προηγηθεί στα προπύλαια του 
Πανεπιστημίου, ήτοι στην αφετηρία της συνάθροισης και  ήσυχα κατευθυνθήκαμε 
προς το Υπουργείο Οικονομικών, περιμένοντας μέχρι να επιτευχθεί η συνάντησή μας 
με τον Υπουργό. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που έγινε η παρέμβαση είμαστε πολύ 
λίγα άτομα- εκπρόσωποι των διοικητικών συμβουλίων των ομοσπονδιών μας και 
ήσυχα περιμέναμε μέχρι να επιτευχτεί η συνάντησή μας με τον Υπουργό Οικονομικών. 
Η κυκλοφορία των οχημάτων συνεχιζόταν κανονικά και δεν είχε εξαγγελθεί από 
μέρους μας κατάληψη κάποιου κτιρίου ή δρόμου και για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. 
 
Η συνάθροισή μας άρχισε και εξελίσσετε ομαλά και κανείς άμεσος κίνδυνος της ζωής, 
της υγείας, της σωματικής ακεραιότητας, της ελευθερίας των μετεχόντων υπήρχε από 
κάποιο γεγονός, αλλά και εμείς όπως ήδη αναφέρθηκε ήσυχα  περιμέναμε τη 
συνάντησή μας με τον Υπουργό, χωρίς να σημειωθεί αξιόποινη πράξη ή άλλη πράξη 
βιαιότητας, που να δικαιολογεί τη διάλυση της συνάθροισης και την παρέμβαση των 
συναδέλφων μας για τα αιτήματα των οποίων επίσης αγωνιζόμαστε (άρθρο 7 παρ. 1ε 
του ΝΔ 794/1971). 
 
Γ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Παράνομα η αστυνομική αρχή εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση 
απαγόρευσης και διάλυσης της συνάθροισής μας, χωρίς να έχουν προηγηθεί  
οι διαδικαστικές ενέργειες, σύμφωνα με τον ΝΔ 794/1971 και  ΒΔ 269/1972 
και οπωσδήποτε χωρίς να παρατηρηθεί παράβαση εκ μέρους μας των 
κειμένων διατάξεων,  όπως αναλυτικά εκτέθηκε ανωτέρω,   καθόσον  
Η αστυνομική αρχή, ως όφειλε προ πάσης ενεργείας, έπρεπε να προβεί στην 
απόπειρα ματαίωσης της διάλυσης.  
 
Ήτοι μετά από έρευνα και όχι απλές πληροφορίες ή υπόνοιες και με την 
προϋπόθεση ότι παρατηρήθηκε παράβαση των κειμένων διατάξεων  του εδ.  δ 
της παρ. 1 του άρθρου 7 του ΝΔ 794/1971,  έπρεπε η αστυνομική αρχή, να 
ζητήσει από τον πρόεδρον της συνάθροισης και τα μέλη της οργανωτικής 
επιτροπής, όπως αποκαταστήσουν τη νόμιμο διεξαγωγή της συνάθροισης ή 
άλλως να κηρύξουν τη λήξη της συνάθροισης. Σε περίπτωση αρνήσεώς τους ή 
αδυναμίας τους παρείχετο το δικαίωμα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 



παρ. 2 του ΝΔ 794/1971 και διάταξη του άρθρου μόνου παρ. 1 α εδ β του ΒΔ 
269/1972, στην αστυνομική αρχή να προβεί στη διάλυση της συναθροίσεως. 
 
Σε περίπτωση αποτυχίας της παραπάνω απόπειρας, απαραίτητη ήταν η 
γνωστοποίηση της απόφασης της διάλυσης, καθώς και των στοιχείων που 
συνθέτουν τον παράνομο χαρακτήρα της συνάθροισης. Η γνωστοποίηση 
έπρεπε να γίνει στους συμμετέχοντες στη συνάθροιση με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
πληροφορηθούν την επικείμενη αστυνομική επέμβαση (μεγάφωνα) και θα 
έπρεπε αντικειμενικά να εξασφαλίζεται αυτό το αποτέλεσμα.  
Μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης και αν δεν διαλυθούν οι συμμετέχοντες 
στη συνάθροιση τότε είναι επιτρεπτός ο καταναγκασμός, ήτοι η επέμβαση της 
αστυνομίας, με τα πρόσφορα μέσα,  κατά την κρίση και  μετά από εκτίμηση της 
καταστάσεως από τον εκπρόσωπο της Αστυνομικής αρχής μετά από γνώμη της 
Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής.  
 
Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ  
 
Παρά τον νόμο γνωστοποιήθηκε, από τον εκπρόσωπο της Αστυνομικής Αρχής 
η απόφαση διάλυσης της συνάθροισής μας, χωρίς την παρουσια των 
εκπροσώπων της Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής, με τη γνώμη  των 
οποίων διατάσσεται η διάλυση της συναθροίσεως με τη χρήση, κατά την κρίση 
του (εκπροσώπου της αστυνομικής αρχής) και με εκτίμηση της καταστάσεως, 
των προσφόρων προς τον σκοπόν αυτό μέσων. 
 
Ε. ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ  
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
 
Η  αιτιολογία της απόφασης με την οποία διαλύεται η δημόσια συνάθροιση 
αποτελεί απαίτηση του συντακτικού νομοθέτη και από την ύπαρξή της 
εξαρτάται η νομιμότητα της απαγόρευσης της συνάθροισης. Ήτοι η 
απαγορευτική απόφαση πρέπει να περιέχει τους λόγους, τα πραγματικά 
περιστατικά που, μετά από ειδική έρευνα, στοιχειοθετούν, τον επικείμενο ή 
απειλούμενο κίνδυνο, καθώς και την αδυναμία αποτροπής του με άλλα 
ηπιότερα της απαγόρευσης μέτρα. 
 
Άλλωστε και κατά συνδυαστική ερμηνεία του εδ. β  της παρ. 1  του άρθρου 25 
του Συντάγματος που σύμφωνα με την οποία  "όλα τα κρατικά όργανα 
υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματικότερη  



άσκησή τους, συνάγεται ότι η απαγορευτική των συναθροίσεων απόφαση της 
αστυνομικής αρχής,  πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη κατά την αληθή 
έννοια της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 11 του Συντάγματος, ώστε να 
αποκλείεται,  με τις αόριστες και γενικές επικλήσεις άμεσου και σοβαρού 
κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια και χωρίς ειδική έρευνα, η φαλκίδευση της 
ασκήσεως του θεμελιώδους δικαιώματος συνάθροισης των πολιτών που 
συνδέεται στενά με την ελευθερία έκφρασης, την οποία και συμπληρώνει. 
  Η αιτιολογία της απαγόρευσης της συνάθροισης, την οποία αξιώνει άλλωστε 
και ο συντακτικός νομοθέτης πρέπει, σύμφωνα και με τις γενικές αρχές να 
περιέχεται στο σώμα των απαγορευτικών αποφάσεων και δεν αρκεί να 
προκύπτει από τον φάκελο της υποθέσεως, ο οποίος φυλάσσεται  στην αρμόδια 
αστυνομική αρχή. 
 
ΣΤ. ΑΡΧΗ  ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 
Η νομιμότητα της απαγόρευσης της συνάθροισης ελέγχεται και σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, της οποίας η τήρηση πρέπει να αναφέρεται και 
στο σώμα της απαγορευτικής απόφασης. Η απαγόρευση της συνάθροισης είναι 
τότε μόνον επιτρεπτή, όταν η αποτροπή του κινδύνου για την οποία επιβλήθηκε 
δεν μπορούσε να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα. Αντί της πλήρους απαγόρευσης 
θα μπορούσε να επιτραπεί η πραγματοποίση της συνάθροισης με όρους όπως 
π.χ η μετάθεση του τόπου ή του χρόνου αυτής, όπως άλλωστε αναφέρεται και 
στο άρθρο 6 παρ. 4 του ΝΔ 794/71.     
Επειδή με την αντισυνταγματική συμπεριφορά της διοίκησης εμποδίστηκε η 
ανενόχλητη άσκηση του δικαιώματος συνάθροισής μας, αν και πληρούντο οι 
προϋποθέσεις της άοπλης και ειρηνικής συγκέντρωσης για την προβολή των 
δίκαιων αιτημάτων μας  Επειδή η απόφαση της αστυνομικής αρχής, για την 
απαγόρευση της δημόσιας συνάθροισής μας, είναι αντίθετη με το Σύνταγμα και 
τους κειμένους νόμους, αφού δεν προκύπτει από το σώμα αυτής, ο μετά από 
έρευνα ειδικά αιτιολογημένος σοβαρός κίνδυνος της δημόσιας ασφάλειας ή της 
προφανούς σοβαρής απειλής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής της 
πόλης και της χώρας, με τη συνέχιση της ειρηνικής και άοπλης συνάθροισής 
μας, με σκοπό την προβολή και επίλυση των αιτημάτων μας. Επειδή δεν 
παρατηρήθηκε στη συνάθροισή μας πρόθεση χρήσης βίας, επιθετική εκδήλωση 
ή απειλή τέλεσης παράνομης πράξης. Επίσης από τον  σκοπό της συνάθροισης, 
που ήταν η προβολή των αιτημάτων μας, δεν προέκυπτε επιθετικός 
χαρακτήρας αυτής. Επειδή δεν παρακωλύθηκε η λειτουργία των μέσων 
συγκοινωνίας, δεν απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των πεζών, δεν αποκλείστηκαν 
δρόμοι σε ώρα κυκλοφοριακής αιχμής, ούτε είχε εξαγγελθεί αποκλεισμός 



κεντρικής οδού, καθώς και πολύ περισσότερο δεν καταλήφθηκαν κτίρια, με 
σκοπό τη ματαίωση ή  την παρεμπόδιση της λειτουργίας των δημοσίων 
υπηρεσιών, αφού ως ανήκοντες στα Σώματα Ασφαλείας αναλάβαμε μόνοι μας 
την περιφρούρηση της συνάθροισης, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
άοπλης και ήσυχης συνάθροισης  Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση περιείχε 
εσφαλμένα γενική απαγόρευση της συνάθροισής μας για τις ημέρες που είχαμε 
εξαγγείλει διαμαρτυρία (8,9 και 10 Οκτωβρίου) επικαλούμενη γενικά λόγους 
δημόσιας ασφάλειας, αφού η δημόσια ασφάλεια ανάγεται κυρίως στην 
προστασία από κινδύνους που απειλούν τη ζωή την υγεία, τη σωματική 
ακεραιότητα, την ιδιοκτησία, την ακεραιότητα της έννομης τάξης και των 
θεσμών, που σε καμία περίπτωση με τη συνάθροισή μας δεν απειλούντο ή 
εθίγοντο. Αντίθετα με την απαγόρευση αυτή επιδιώκεται αναστολή  του 
δικαιώματος συναθροίσεως. Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση εσφαλμένα 
περιείχε την ειδική απαγόρευση διεξαγωγής της συνάθροισης σε ορισμένη 
περιοχή, καθόσον με τη συνάθροισή μας δεν απειλείτο προφανώς σοβαρή  
διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, ήτοι λόγω της προχωρημένης 
ώρας και του μικρού αριθμού των συγκεντρωθέντων, τη συγκεκριμένη στιγμή, 
δεν υπήρχε παρακώλυση της συγκοινωνίας, δεν εμποδίζετο η ελεύθερη 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, καθώς και η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία 
του κρατικού μηχανισμού. Η τοπική αυτή απαγόρευση, ισοδυναμεί με αδυναμία 
πραγματοποίσης της συνάθροισης, με έμμεση γενική απαγόρευση. (Στην 
συγκεκριμένη μάλιστα περίπτωση κατά την οποία το ΝΔ 794/71  δεν προβλέπει 
την τοπική απαγόρευση η αστυνομική αρχή  φαίνεται να υποκαθιστά τον 
νομοθέτη). Επειδή την ειδική, στενή και περιοριστική ερμηνεία των λόγων που 
θα δικαιολογούσαν  την απαγόρευση της συνάθροισης ακολουθεί και η διάταξη 
του άρθρου 6 του ΝΔ 794/71, όπως αναλυτικά ανωτέρω εκτίθεται Επειδή και η 
παρ. 2 του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης αναφέρει ότι τα 
απαγορευτικά μέτρα που επιβάλλονται  από την αστυνομική αρχή πρέπει να 
είναι αναγκαία μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία για την αποσόβηση των 
σοβαρών κινδύνων της δημόσιας ασφάλειας ή σοβαρής διατάραξης της 
κοινωνικοοικονομικής ζωής.  Επειδή η αρμόδια αστυνομική αρχή δεν προέβη 
στις νόμιμες διαδικαστικές ενέργειες που προηγούνται της διάλυσης της 
συνάθροισης όπως αναλυτικά εκτίθεται ανωτέρω  ήτοι  Επειδή η ανάγνωση 
της προσβαλλόμενη απόφασης με την οποία απαγορευόταν η συνάθροισή μας 
έγινε χωρίς την παρουσία της Διοικητικής και Δικαστικής. με τη γνώμης των 
οποίων διατάσσεται η διάλυση της συναθροίσεως με τη χρήση, κατά την κρίση 
της αστυνομικής αρχής και με εκτίμηση της καταστάσεως, των πρόσφορων 
προς τον σκοπόν αυτό μέσων. Επειδή δεν σημειώθηκε γεγονός που να 
δικαιολογεί άμεσο κίνδυνο  διασάλευσης της τάξεως, ώστε ο εκπρόσωπος της 



Αστυνομικής Αρχής να δικαιούται και προ της αφίξεως στον χώρον της 
συναθροίσεως των εκπροσώπων της Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής, να 
προβαίνει σttς  ενέργειες διαλύσεως της συνάθροισης. 
  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 Και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας  
 

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ 
 Την ακύρωση της με αριθ. 1000/1/15 Αποφάσεως του Γενικού Αστυνομικού 
Διευθυντή Αττικής, με την οποία απαγορεύτηκε κάθε δημόσια συνάθροιση από 
ώρα 23.00 της 8.10.2003 έως και 24.00 ώρα της 10.10.2003 στο Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας (Νίκης και Μητροπόλεως) Υπ. Οικονομικών 
(Καραγιώργη Σερβίας) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Πανεπιστημίου) 
Μέγαρο Μαξίμου (Ηρώδου Αττικού) Βουλή (Βασ. Σοφίας-Αμαλίας) Υπ. 
Δημόσιας Τάξης (Π. Κανελλοπούλου) καθώς και σε οποιαδήποτε άλλο 
Υπουργείο  και Δημόσια Υπηρεσία, ως αντισυνταγματική, παράνομη και 
καταχρηστική Αντίκλητο Δικηγόρο διορίζουμε Αθήνα 29.10.2003 ο 
πληρεξούσιος δικηγόρος  
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ 
 
Την ακύρωση της με αριθ. 1000/1/15 Αποφάσεως του Γενικού Αστυνομικού 
Διευθυντή Αττικής, με την οποία απαγορεύτηκε κάθε δημόσια συνάθροιση από 
ώρα 23.00 της 8.10.2003 έως και 24.00 ώρα της 10.10.2003 στο Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας (Νίκης και Μητροπόλεως) Υπ. Οικονομικών 
(Καραγιώργη Σερβίας) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Πανεπιστημίου) 
Μέγαρο Μαξίμου (Ηρώδου Αττικού) Βουλή (Βασ. Σοφίας-Αμαλίας) Υπ. 
Δημόσιας Τάξης (Π. Κανελλοπούλου) καθώς και σε οποιαδήποτε άλλο 
Υπουργείο  και Δημόσια Υπηρεσία, ως αντισυνταγματική, παράνομη και 
καταχρηστική 

Αθήνα 29.10.2003 
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος  Α.Δημητρόπουλος 

 
 
 
 



      
 
 
 
 
 
Για το Πυροσβεστικό Σώμα, την Ε.Δ.Ε. αναλαμβάνει να διενεργήσει  ο 
Πύραρχος  Ανδριανός Γ. Γκουρμπάτσης, τότε  Δ/ντής Οργάνωσης – 
Μελετών του Αρχηγείου Π.Σ.,  σε εκτέλεση της 55842 Φ. 201.16/15-10-2003 
διαταγής του Αρχηγείου Π.Σ. και με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχομένων 
πειθαρχικών ευθυνών πυροσβεστικών υπαλλήλων, που συμμετείχαν στις 
κινητοποιήσεις που εξαγγέλθηκαν και πραγματοποιήθηκαν από τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας 
(Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα) στην Αθήνα την 8, 9 και 10 
Οκτωβρίου 2003 και τον καταλογισμό τυχόν ευθυνών, εάν και εφόσον 
προκύψουν σε βάρος παντός πυροσβεστικού υπαλλήλου. 
 
Ο συνάδελφος, πράγματι υπό το βάρος  των εκφρασμένων απόψεων της τότε 
πολιτικής ηγεσίας, προσπάθησε με αμεροληψία και κόντρα στις δυσκολίες 
της εποχής να επιτελέσει  με αντικειμενικότητα και νομική τεκμηρίωση την 
διαδικασία. Στο γραφείο του κλήθηκαν και κατέθεσαν όλοι οι 



πρωταγωνιστές των γεγονότων, συνδικαλιστές, πολιτικοί που παραβρέθηκαν, 
καθώς και οι επικεφαλείς της βίαιης αστυνομικής επιχείρησης. 
 

Είναι ιδιαιτέρως διαφωτιστικό για τα γεγονότα το σχετικό  κομμάτι από την 
Ε.Δ.Ε. με το σκεπτικό και το συμπέρασμά της :  

 

                                    Σ Κ Ε Π Τ Ι Κ Ο 
 
 Επειδή το άρθρο 11 του ισχύοντος Συντάγματος 1975/1986/2001 ορίζει ότι : 
« 1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα. 2….. Οι 
υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της 
αστυνομικής αρχής, γενικά αν εξαιτίας τους ….., σε ορισμένη δε περιοχή, αν 
απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει». 
Περαιτέρω στο άρθρο 11 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, που έχει κυρωθεί με το Ν.Δ 53/1974 (κανόνας υπερνομοθετικής ισχύος 
βάσει του άρθρου 28 Συντ.), δε συντρέχει προϋπόθεση του «ήσυχα» ιδίως στο μέτρο 
που ομαδικά ή ατομικά είτε από το σκοπό της συνάθροισης προκαλείται σαφής η 
διάπραξη πράξεων αξιόποινων, στασιαστικών και γενικά πράξεων βιαιότητας (βλ. 
άρθρο 4 παρ. 6 του Ν.Δ. 794/1971). 
 
 Επειδή ειδικός για τις συναθροίσεις (εκτελεστικός) νόμος είναι το Ν.Δ. 
794/1971 « Περί δημοσίων  συναθροίσεων», που εξακολουθεί να ισχύει, βάσει του 
άρθρου 112 παρ. 1 Συντ. (Α.Π. 782/79,  Π.Χρ. Κθ΄σ.883) καθόσον δεν αντιφάσκει 
στους ορισμούς του άρθρου 11 Συντ. και του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης  
και εφόσον εκτελεστικός της συνταγματικής διάταξης του άρθρου 11 παρ. 2 Συντ. 
νόμος δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί ( βλ. Γνωμ. Εισαγ. Α.Π. 4/30-3-1999 - Α.Π. 
957/1993, Π.Χρ. 1993  σ. 699).Περαιτέρω το ισχύον νομοθετικό καθεστώς για τις 
δημόσιες συναθροίσεις  συμπληρώνεται με το Β.Δ. 168/1972 «Περί καθορισμού των 
χώρων όπου απαγορεύεται η πραγματοποίηση συναθροίσεων», το Β.Δ. 269/1972 
«Περί εγκρίσεως του κανονισμού διαλύσεως δημοσίων συναθροίσεων» και οι 
διατάξεις των άρθρων 129-133 του Π.Δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και 
υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα 
οργάνωσης Υπηρεσιών ».Εξάλλου περιεχόμενο της ελευθερίας της συνάθροισης είναι 
η ελευθερία οργάνωσης , διεξαγωγής, διεύθυνσης  και συμμετοχής  στη συνάθροιση. 
Επίσης στην ελευθερία της συνάθροισης ανήκει και η ελευθερία καθορισμού του 
τόπου και του χρόνου διεξαγωγής της. 
 



 Επειδή στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 794/1971 «περί δημοσίων  
συναθροίσεων» ορίζεται : « 1. Γνωστοποιηθείσης κατά το άρθρον 3 παρ. 4 και 5 του 
παρόντος δημοσίας συναθροίσεως εν υπαίθρω, η αστυνομική αρχή δύναται να 
απαγορεύση  ταύτην, εά ήθελε κρίνει, μετ΄ έρευναν, ότι εκ της πραγματοποιήσεως 
αυτής….», «5. Η απόφασις, η απαγορεύουσα την δημοσίαν συνάθροισιν εν υπαίθρω, 
… δέον να κοινοπιήται εις τον πρόεδρον της συναθροίσεως οκτώ τουλάχιστον ώρας 
προ της ορισθείσης δια την πραγματοποίησιν της συναθροίσεως. Μη κοινοποιηθείσης 
αντιθέτου τινός αποφάσεως εντός της προθεσμίας ταύτης, η δημοσία εν υπαίθρω 
συνάθροισις λογίζεται ως μη απαγορευθείσα.»  
 
Περαιτέρω στο άρθρο 7 του ως άνω Ν. Δ/τος ορίζεται: 
«1. Η αστυνομική αρχή δύναται να διαλύση  δημοσίαν, κατά το παρόν Νομοθετικόν 
Διάταγμα, συνάθροισιν εις τας ακολούθους και μόνον περιπτώσεις : 
α)……β)……γ)……δ) Εάν η δημοσία συνάθροισις διεξάγεται κατά παράβασιν όρου 
τινός εκ των οριζομένων  εν άρθοις  4, 5 και  6       παρ. 6 έως 9 του παρόντος και ε) 
Εάν η δημοσία συνάθροισις εξελίσσεται εις βιαίαν ή εκ της συνεχίσεως αυτής 
προκαλήται άμεσος κίνδυνος της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητος των μετεχόντων 
ή εάν οι μετέχοντες ταύτης εκτρέπωνται εις αξιοποίνους πράξεις ». Επίσης  στο άρθρο 
μόνον παρ. 1 του Β.Δ. 269/1972 ορίζεται : « 1….. α. Η Αστυνομική Αρχή προσκαλεί 
εις τον τόπον της δημοσίας συναθροίσεως εγκαίρως και εις κατεπειγούσας 
περιπτώσεις  εκτάκτους τους εκπροσώπους της Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής, 
προς τους οποίους  ανακοινοί ότι συντρέχει νόμιμος περίπτωσις διαλύσεως αυτής. Εν 
συνεχεία  και επί παρουσία των εκπροσώπων τούτων ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής  
Αρχής ανακοινοί εις τον Πρόεδρον ή … τους λόγους, δι ούς δεν επιτρέπεται να 
πραγματοποιηθή  ή να συνεχισθή πραγματοποιουμένη η δημοσία συνάθροισις 
προσκαλεί δε πάντας,….. β. ….ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Αρχής, παρουσία των 
εκπροσώπων της Διοικητικής και Δικαστικής  τοιαύτης μετά γνώμην δε αυτών 
διατάσσει την διάλυσιν της  συναθροίσεως……..» Βέβαια, μετά την αναθεώρηση το 
έτος 2001 από τη Ζ΄  Αναθεωρητική Βουλή του Συντάγματος, δεν επιτρέπεται η 
συμμετοχή Εισαγγελικών Λειτουργών στην επιτροπή που συγκροτείται εν όψει 
διαλύσεως δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης (Άρθρα 7 Ν.Δ. 794/71 και Β.Δ.269/72 
και σχετ. άρθρα 129-133 Π.Δ.141/91) καθόσον αντίκειται στις απαγορεύσεις του 
αναθεωρημένου άρθρου 89 του Συντάγματος και του άρθρου 41 του Κώδικα 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών Κ.Ν.1756/88, 
όπως ισχύει. (βλ.Γνωμ.Εισ.Α.Π.8/23-7-02, Απόφ.Ολ. Εισ.Πρωτ.Αθηνών 2/11-1-03 
και 64597/29-10-03 έγγραφο Εισαγ.Πρωτ.Αθηνών)( βλ.σχετ.38)           
 
 Επειδή σ΄ένα κράτος δικαίου, όπως η χώρα μας, το ύπατο αξίωμα είναι η 
Αρχή της Νομιμότητας της Διοίκησης ή διαφορετικά  της υποταγής της Διοίκησης στο 
νόμο και βέβαια τούτο συνάγεται  από θετικές διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος, 
όπως τα άρθρα 26 παρ.1 και 2, 95 παρ. 1 και 5 (βλεπ. Δ. Κόρσου, Γεν. Μερ. Διοικ. 
Δικ. 1990, σελ. 137,138) Περαιτέρω προς την ως άνω θεμελιώδη   αρχή, τη 



διατρέχουσα το Διοικητικό Δίκαιο, συνδέεται και μάλιστα, ως παρακολούθημα αυτής, 
η Γενική Αρχή της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων,  ήτοι της παράθεσης από 
τον εκδότη αυτών  των νομικών και πραγματικών λόγων της έκδοσής τους. 
Ειδικότερα ο συνταγματικός νομοθέτης έχει αξιώσει την παράθεση αιτιολογίας ρητά 
μόνον σε ειδικές περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και αυτή του 
άρθρου 11 παρ. 2 του ισχύοντος Συντάγματος δηλ. όρισε ότι οι υπαίθριες 
συναθροίσεις μπορούν ν΄απαγορευτούν από την Αστυνομική Αρχή με (ειδικά) 
αιτιολογημένη απόφαση αυτής και για ορισμένους λόγους και εν προκειμένω «…. Αν 
απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής , όπως νόμος ορίζει.» 
Βέβαια η ως άνω διατύπωση του συνταγματικού νομοθέτη είναι αόριστη (Γνωμ. 
Εισαγ. Α.Π. 4/1999). Βέβαια εν προκειμένω αιτιολογημένη απόφαση υπάρχει όταν 
εκτίθενται σ΄αυτήν προφανώς όχι οι αόριστες έννοιες που χρησιμοποιεί ο 
Συνταγματικός Νομοθέτης, αλλά οι ειδικοί λόγοι που εκάστοτε συντρέχουν και είναι 
τέτοιας φύσεως ώστε να δημιουργούν, κατά κοινή πεποίθηση, πράγματι σοβαρό 
κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια ή απειλή σοβαρής διαταραχής της 
κοινωνικοοικονομικής ζωής (βλ.Π.Παραρά, Συντ. 1975-Corpus, τ. Ι΄ σελ.193). 
Εξάλλου η αιτιολογία συνιστά ουσιώδη τύπο, η έλλειψη δε αυτής δημιουργεί λόγο 
ακύρωσης. Συναφώς μάλιστα διδάσκεται από την επιστήμη και νομολογείται ότι η από 
τον νόμο αξιούμενη αιτιολογία α) πρέπει να υπάρχει στο ίδιο το σώμα της διοικητικής 
πράξης και β) δεν δύναται να αναπληρωθεί από τα στοιχεία του φακέλου (βλ.  Δ. 
Κόρσου, Γεν. Μερ. Διοικ. Δικ. 1990., σελ 148,149 – ιδίου , Εισηγ. Διοικ. Δικον. Δικ. 
Τ. Β΄ 1977, σελ . 258) Ειδικότερα γίνεται δεκτό στη νομολογία και θεωρία ότι η 
αιτιολογία των διοικητικών πράξεων πρέπει να είναι  σύννομη, σαφής, συγκεκριμένη 
και ακριβής, διαφορετικά  λογίζεται πλημμελής, συνεπώς μη νόμιμη, και βέβαια για το 
λόγο αυτό δεν μπορεί να στηρίζει τη νομιμότητά της  πράξης. (βλ. Δ. Κόρσου , Εισηγ. 
Διοικ. Δικον. Δικ. Τ. Β΄ 1977 σελ. 260). 
 
 Επειδή για ν΄ απαγορεύσει η Αστυνομική Αρχή την δημόσια (υπαίθρια) 
συνάθροιση πρέπει, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, προηγουμένως να ερευνήσει, όπως 
ορίζεται ρητά στην παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 794/1971, και πεισθεί ότι από την 
πραγματοποίησή της επίκειται κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και ότι  ο 
κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να αποτραπεί  με ηπιότερα της απαγόρευσης αστυνομικά 
μέτρα, η σχετική δε απόφαση πρέπει να είναι (ειδικά) αιτιολογημένη και να 
γνωστοποιηθεί ώστε αυτοί που μετέχουν στη συνάθροιση να λάβουν γνώση (βλ. Α.Π. 
957/1993,Π.Χρ. 1993, σελ. 699). Ειδική αιτιολογία κατά την αληθινή έννοια της 
οικείας συνταγματικής διάταξης του άρθρου 11 παρ. 2  Συντ. δεν υφίσταται όταν 
γίνεται με  αόριστες επικλήσεις κινδύνου, βάσιμες πληροφορίες κ.α. γιατί έτσι 
φαλκιδεύεται η άσκηση του σχετικού  θεμελιώδους δικαιώματος του πολίτη. 
Ειδικότερα και εκ του λόγου ότι ήδη υπάρχει νομολογιακή ενθάρρυνση περιοριστικής 
ερμηνείας του άρθρου11 παρ. 2 του ισχύοντος Συντάγματος (βλ. ΣτΕ 463/1977, Το Σ. 
1978, σελ 173) η Αστυνομική Αρχή δεν πρέπει ν΄ αρκείται σε απλές πληροφορίες αλλά 
οφείλει πριν προβεί στην έκδοση απαγορευτικής της συνάθροισης διαταγής, να έχει   



κάνει προηγουμένως ειδική «έρευνα», σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 του Ν.Δ. 
794/1971 ώστε να διατάξει τελικά την απαγόρευση μόνον εάν από αυτό το πόρισμα 
της έρευνας προκύπτει ότι, πράγματι «επίκειται κίνδυνος» από εκείνους που 
καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 11 Συντ. και μάλιστα τέτοιος κίνδυνος μη 
δυνάμενος ν΄ αποτραπεί με  ηπιότερα αστυνομικά μέτρα. Αυτά όμως τα στοιχεία 
πρέπει να προκύπτουν από την αιτιολογία που πρέπει να περιέχεται στο σώμα της 
απαγορευτικής της συνάθροισης διαταγής (άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.Δ. 794/1971) άλλως 
η συγκεκριμένη πράξη είναι μη νόμιμη. 
 

Επειδή εν προκειμένω ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής 
Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Αγγελάκος με την με αριθ. πρωτ. 100/1/15 από 8-10-2003 
Απόφαση (βλ.σχετ.19α και 19β) που εξέδωσε στα πλαίσια της συνάθροισης που 
εξαγγέλθηκε για την 8-10-2003 από τις νόμιμα ιδρυμένες και λειτουργούσες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων του Αστυνομικού, Λιμενικού και 
Πυροσβεστικού Σώματος, (ειδικά για το Π.Σ. λειτουργούν βάσει του Ν.1264/82, όπως 
ισχύει)                                                                                                                                                      
κάνοντας βέβαια χρήση των ισχυουσών εξουσιοδοτικών διατάξεων, επικαλείται, 
βάσει πληροφοριών,   γεγονότα, όπως «……. το γεγονός ότι είχαν προβεί σε 
αποκλεισμό του ανωτέρω Υπουργείου, (εννοείται το Εθνικής Οικονομίας), με σκοπό 
την συνέχιση της παρεμπόδισης της ομαλής λειτουργίας του », για τα οποία δεν έγινε 
ούτε αποδεικνύεται ότι πραγματοποιήθηκε προηγούμενη ειδική έγγραφη «έρευνα», τα 
στοιχεία της οποίας να αναφερθούν στο σώμα της προαναφερόμενης Απόφασης. 
Αντίθετα από τα συλλεγέντα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου της πειθαρχικής 
δικογραφίας  δεν προκύπτει ευθέως  ούτε καν έμμεσα συνάγεται ότι έλαβαν  χώρα ή 
επιχειρήθηκαν τα ανωτέρω επικληθέντα γεγονότα.. Περαιτέρω στην παρ.5 της ίδιας 
Απόφασης γίνεται επίσης επίκληση αόριστων εννοιών και γεγονότων χωρίς 
συγκεκριμένα στοιχεία που να προκύπτουν από προηγούμενη «ειδική έρευνα», όπως 
δηλαδή ότι υπήρχαν «βάσιμες και θετικές πληροφορίες ότι ο αποκλεισμός του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας θα συνεχιστεί ενώ θα προβούν στις ίδιες ενέργειες 
και σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες». Αντίθετα από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού 
δεν επαληθεύονται οι ως άνω τελικά αβάσιμες πληροφορίες.. Μάλιστα δε, ενώ με την 
ίδια ως άνω Απόφαση  ρητά απαγορεύτηκε  από ώρα 23.00΄ της 8-10-2003 έως και 
24.00΄ της 10-10-2003 η δημόσια συνάθροιση του προσωπικού των Σωμάτων 
Ασφαλείας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όχι μόνον δεν εφαρμόστηκε η 
απαγόρευση μέχρι την 01.00΄της 9-10-2003 από τον έχοντα την επιχειρησιακή ευθύνη 
όλων των  αστυνομικών δυνάμεων Ταξίαρχο κ. Ιωάννη Τσιρώνη,  προφανώς γιατί οι 
συναθροισθέντες δεν έφεραν όπλα, ήταν ήσυχοι και δεν έλαβαν χώρα αξιόποινες 
πράξεις ούτε  υπήρξε κατάληψη ούτε πρόθεση κατάληψης του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας ούτε άλλου Υπουργείου, Υπηρεσίας ή χώρου από  τους απαγορευμένους. 
Αντίθετα με την συμπεριφορά του και τις ενέργειες του ο ανωτέρω επικεφαλής δεν 
προμήνυε καν το τι αιφνιδίως θα επακολουθήσει,  αφού δεν ανακοίνωσε , ως όφειλε,  
στους προέδρους των Συνδικαλιστικών Σωματείων την απαγορευτική Διαταγή, 



σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 794/71,  και συνεπώς η εν λόγω  
δημόσια υπαίθρια συνάθροιση «λογίζεται ως μη απαγορευθείσα». Επίσης ενώ από 
το 1016/55/211-ε΄ από 10-11-03 σχετικό έγγραφο της Γ.Α.Δ.Α. (βλ.σχετ.37) 
βεβαιώνεται, αναληθώς, ότι   τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες  από το άρθρο μόνον παρ. 
1 (α) και (β) του Β.Δ. 269/1972 διαδικαστικές πράξεις δηλ. πρόσκληση εκπροσώπων 
Δικαστικής Αρχής και ανακοίνωση σ΄ αυτούς ότι συντρέχει νόμιμη περίπτωση 
διάλυσης της συνάθροισης, η οποία θα γίνει παρουσία αυτών και ύστερα από τη 
γνώμη τους, δεν επαληθεύονται αυτές ότι έλαβαν χώρα, ύστερα από το 64597/29-10-
03 έγγραφο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, (βλ.σχετ.38) σύμφωνα με το οποίο 
κρίνονται αντισυνταγματικές οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που αναφέρονται 
στον Εισαγγελέα (βλ. 8/23-7-02 Γνωμ. Εισαγ. Α.Π. και 2/11-1-03 Αποφ. Ολ. Εισ. 
Πρωτ. Αθηνών). Με τις ως άνω δε σκέψεις φρονώ ότι ελλείψει και ειδικής και 
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της εν λόγω απαγορευτικής της συνάθροισης 
Απόφασης της Γ.Α.Δ.Α., ως ουσιώδους τύπου, στερείται αυτή  νόμιμης αιτιολογίας, 
και συνεπώς  θεωρείται και μη νόμιμη. 

 
Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση από το σύνολο των στοιχείων του 

φακέλου της πειθαρχικής δικογραφίας προκύπτουν τα  ακόλουθα:  
Οι νόμιμα ιδρυμένες και λειτουργούσες  Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του 
προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας : α)Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών 
Υπαλλήλων (Π.Ο.Α.Σ.Υ.), β) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α), γ) Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού 
Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), δ) Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων 
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)  και ε) ΄Ενωση Αξιωματικών 
Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.), εξήγγειλαν υπαίθρια δημόσια συνάθροιση για 
την 8,9, και 10 Οκτωβρίου 2003 με σκοπό τη διεκδίκηση πάγιων κοινών οικονομικών 
αιτημάτων, όπως ο χαρακτηρισμός του επαγγέλματός τους ως «επικίνδυνο και 
ανθυγιεινό». Στα πλαίσια αυτής της συνάθροισης, η οποία γνωστοποιήθηκε 
προσηκόντως εγγράφως στην αρμόδια Αστυνομική  Αρχή και περιελάμβανε τη 
ημερομηνία, ώρα και τόπο της συνάθροισης, την αφετηρία, διαδρομή και τέρμα 
καθώς και τον σκοπό της, σύμφωνα με το άθρο 3 του Ν.Δ. 794/1971,  
πραγματοποίησαν την 8/10/2003 και περί ώρα 19.00΄ προσυγκέντρωση στα 
Προπύλαια υπαλλήλων του Αστυνομικού, Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος. 
Στη συνέχεια και αφού πραγματοποιήθηκαν ομιλίες εκπροσώπων των κομμάτων και 
των Προέδρων των Συνδικαλιστικών Ενώσεων, περί ώρα 20.30΄ πορεύθηκαν, χωρίς 
να προκαλέσουν προβλήματα στην οδική κυκλοφορία ή αλλού, μέσω της 
λεωφοριλωρίδας της οδού Πανεπιστημίου στην Πλατεία Συντάγματος και μέσω αυτής 
στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπου ήταν και ο τελικός προορισμός τους, αφού 
σκοπός τους ήταν η συνάντηση των Προέδρων τους με τον Υπουργό Οικονομίας και 
Οικονομικών κ. Χριστοδουλάκη για να του εκθέσουν  τα γνωστά ήδη αιτήματά τους. 
Συναθροίσθηκαν, ήσυχα και χωρίς όπλα, όπως ακριβώς επιτάσσει ο συνταγματικός 
νομοθέτης, έξω από το Υπουργείο χωρίς να προκαλέσουν οιασδήποτε μορφής 



προβλήματα στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του, αφού  δεν προέβησαν αλλά ούτε 
είχαν καν πρόθεση να προβούν  σε κατάληψη αυτού ή να επιχειρήσουν αυτή. Απόδειξη 
αυτού είναι το γεγονός ότι οι ειδικοί φρουροί, που εκτελούσαν καθήκοντα σκοπού, 
εκτέλεσαν αυτά αβίαστα και ανεμπόδιστα, χωρίς κανένα πρόβλημα  και υπάλληλοι του 
Υπουργείου και επισκέπτες χωρίς καμία παρεμπόδισή τους μπορούσαν να εισέλθουν 
και εξέλθουν του Υπουργείου, όπως και συνέβη. ΄Όπως σε κάθε παρόμοια συνάθροιση 
, στο Υπουργείο αυτό είχαν ληφθεί τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ασφάλειας, όπως 
για παράδειγμα κατέβασμα των ρολών στις εισόδους – εξόδους και η  ανάπτυξη - 
παράταξη αστυνομικών δυνάμεων της Υ.Α.Τ. Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Αττικής, Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Αγγελάκος με την με αριθ. πρωτ. 1000/1/15 από 8 
Οκτωβρίου 2003 Απόφασή του επικαλούμενος αναληθή γεγονότα,  ίσως γιατί είχε 
αυτήν την πληροφόρηση , όπως,  ότι οι συναθροισθέντες έχουν προβεί σε αποκλεισμό 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, με σκοπό την συνέχιση της παρεμπόδισης και 
ότι υπάρχουν βάσιμες και θετικές πληροφορίες ότι ο αποκλεισμός του Υπουργείου 
αυτού θα συνεχιστεί, ενώ θα προβούν στις ίδιες ενέργειες και σε άλλες Δημόσιες 
Υπηρεσίες, αφού αντίθετα τ΄ ανωτέρω γεγονότα  δεν αποδείχθηκαν ότι έλαβαν χώρα, 
ούτε επιχειρήθηκαν, αποφάσισε την απαγόρευση της συνάθροισης από ώρα 23.00΄ της 
8-10-2003 μέχρι και ώρα 24.00΄ της 10-10-2003 στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 
(Νίκης και Μητροπόλεως) καθώς και σε άλλους ρητά καθορισμένους δημόσιους 
χώρους και Υπηρεσίες. ΄Οσοι, σύμφωνα με την ίδια Απόφαση,  πραγματοποιούσαν ή 
έκαναν απόπειρα πραγματοποίησης συνάθροισης και πορείας θα αντιμετωπίζονταν με 
κάθε νόμιμο μέσο  και οι παραβάτες θα διώκονταν για παράβαση του άρθρου 171 
Π.Κ. και άλλων συναφών ποινικών διατάξεων. Παρόλα αυτά ο επικεφαλής των 
αστυνομικών δυνάμεων, Διευθυντής Αστυνομίας Αθηνών, Ταξίαρχος κ. Ιωάννης 
Τσιρώνης μέχρι και την ώρα 01.00΄ της 9-10-2003, που προέβη στη διάλυση της 
συνάθροισης, δεν απαγόρευσε, άγνωστο γιατί, τη συνάθροιση που πραγματοποιήθηκε 
έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, προφανώς γιατί πραγματικά και 
αποδεδειγμένα δεν συνέτρεχε κανείς από τους επικληθέντες για την έκδοση της 
απαγορευτικής Απόφασης λόγους ούτε κατ΄ επέκταση προέβη στη σύλληψη κανενός 
από τους συναθροισθέντας. Μέχρι και την ώρα 01.00΄οι συναθροισθέντες έξω ο από 
το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, περίπου 100-150 άτομα συνολικά και από τα τρία 
Σώματα, παρουσία δυνάμεων της ΥΑΤ που έλεγχαν όλο το χώρο, παρέμειναν χωρίς 
να δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του,  με σκοπό να 
συναντηθούν εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με τον Υπουργό 
Εθνικής Οικονομίας. Περί ώρα 01.00΄ της 9/10/2003 και ενώ οι περισσότεροι 
συναθροισθέντες βρίσκονταν σε καθιστική στάση στο πεζοδρόμιο  απέναντι  από την 
πλατεία Συντάγματος στο ύψος του Υπουργείου, χωρίς να προκληθεί κάποια 
αξιόποινη πράξη ή άλλη πράξη βιαιότητας,  που να δικαιολογεί τη διάλυση της 
συνάθροισης,  ο Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Τσιρώνης ανέγνωσε μία απόφαση από 
τηλεβόα, προφανώς του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή, την   απόφαση απαγόρευσης 
της συνάθροισης, σύμφωνα με την οποία εντός 10΄ λεπτών  θα έπρεπε να διαλυθούν οι 
συναθροισθέντες. Με την εκπνοή ή πριν του ταχθέντος για την διάλυση δεκαλέπτου 



χρόνου δίδεται εντολή, προφανώς από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γ.Α.Δ.Α., για 
επέμβαση των ΔΙ.Α.Τ. χωρίς τη γνώμη  Εισαγγελικών Λειτουργών. Με τη χρήση 
δακρυγόνων, παντός είδους (καύση, εκτόνωση, εκτόξευση) και τύπου, αφού αυτό το 
μέσο κρίθηκε από τον έχοντα την ευθύνη των αστυνομικών επιχειρήσεων ως 
προσφορότερο για τη διάλυση της συνάθροισης, παράλληλα όμως προκαλεί 
επικίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία των συναθροισθέντων 
περιβάλλον και όπως αποδεικνύεται κινδύνευσαν τέσσερις (4) αστυνομικοί μεταξύ 
αυτών ο Αρχιφύλακας Νάστος Γεώργιος, ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
άλλα ηπιότερα και ακίνδυνα μέσα, όπως εκτόξευση νερού, επιτυγχάνεται η διάλυσή 
τους και η  απομάκρυνσή τους σε μεγάλη από το Υπουργείο απόσταση όπως Πλ. 
Ομονοίας κ.α. Μεταξύ των συναθροισθέντων περί ώρα 02.00΄ υπήρχαν και δύο (2) 
εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, οι Βουλευτές κ.κ. Δ. Σκυλλάκος και Μ. Βαρβιτσιώτης, 
που δέχθηκαν και αυτοί τη χρήση δακρυγόνων. Περί ώρα 03.00΄ οι συναθροισθέντες  
συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Συντάγματος, όπου και παρέμειναν μέχρι και τις 
μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 10/10/2003 οπότε, αφού επέδωσαν ψήφισμα στο 
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, αποχώρησαν ειρηνικά. 
              

Επειδή από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων του φακέλου της 
πειθαρχικής δικογραφίας, όπως  καταθέσεις μαρτύρων, έγγραφα, βιντεοκασέτες δεν 
προκύπτει ενοχή πυροσβεστικού υπαλλήλου του Πυροσβεστικού Σώματος που μετείχε 
στη συνάθροιση, για διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων αλλά ούτε και 
αξιόποινων πράξεων, αφού μέχρι σήμερα κανείς δεν κλήθηκε για ν΄ απολογηθεί για 
αποδιδόμενη σ΄αυτόν κατηγορία, κατά τη διενεργούμενη αυτεπάγγελτο από την 
Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας Αθηνών «αστυνομική» προανάκριση. Οι 
συμμετέχοντες πυροσβεστικοί υπάλληλοι στην εν λόγω συνάθροιση προέβαλαν μέσα 
στα συνταγματικά επιτρεπτά όρια και υπό τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής 
κείμενης νομοθεσίας τα πάγια αιτήματά τους. Αντιθέτως εκτιμώ ότι με τις πράξεις και 
παραλείψεις τους Αξιωματικοί της Αστυνομίας και επικεφαλείς  των αστυνομικών 
δυνάμεων  από υπερβάλλον και υπέρμετρο υπηρεσιακό ζήλο και καθ΄υπέρβαση των 
καθηκόντων τους διέπραξαν αξιόποινες πράξεις, όπως παράβαση καθήκοντος (άρθρο 
259 Π.Κ.), επικίνδυνες σωματικές βλάβες (άρθρο 309Π.Κ.) κατά συρροή και 
κατ΄εξακολούθηση ενδεχομένως και άλλες. 

 Ειδικότερα ο Ταξίαρχος κ. Ιωάννης  Τσιρώνης, αν υποτεθεί ότι ήταν νόμιμη 
η Απόφαση απαγόρευσης της συνάθροισης δεν προέβη στη σύλληψη κανενός για 
διάπραξη του εγκλήματος της θρασύτατης κατά της Αρχής (άρθρο 171 παρ. 2 Π.Κ.) αν 
και είχε σχετική εντολή, μπορούσε και υποχρεούτο (άρθρο 275 ΚΠΔ) εκτός κι αν είχε 
λάβει αντίθετη  εντολή από τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Επίσης ο Ταξίαρχος κ. 
Αθανάσιος Δημάκας εκθέτει, κατά παράβαση του άρθρου 225 παρ.2 Π.Κ., στο 
1016/55/211-ε΄/10-11-03 έγγραφο της Γ.Α.Δ.Α., που ο ίδιος υπογράφει, αναληθή 
γεγονότα ή αποκρύπτει την αλήθεια αναφορικά με τους Εισαγγελείς, όπως ότι 
γνωμοδότησαν για τη διάλυση της συνάθροισης, ενώ αυτό δε συνέβη. Τέλος 
Αξιωματικοί της ΥΑΤ όπως ο Α/Δ κ. Γ. Κουσκουλής, Α/Α΄ Κούρτης Χρήστος, Α/Β΄ 



Κάσσης Πέτρος καταγγέλλονται ότι από την αλόγιστη χρήση δακρυγόνων προκάλεσαν 
σωματικές βλάβες σε βάρος συναθροισθέντων κατά τρόπο που μπορούσε να 
προκαλέσει κίνδυνο για τη ζωή ή βαριά σωματική τους βλάβη (άρθρο 309Π.Κ.)…  

 
 Επειδή στο άρθρο 61 του Π.Δ. 210/1992 «Κ.Ε.Υ.Π.Σ.» ορίζεται : « 1. 
Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε υπαίτια και καταλογιστή παράβαση του 
υπηρεσιακού καθήκοντος με πράξη ή παράλειψη. 2. Το υπηρεσιακό καθήκον 
προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους πυροσβεστικούς 
υπαλλήλους    από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων και τις 
διαταγές της Υπηρεσίας, καθώς και από την εντός και εκτός Υπηρεσίας διαγωγή, που 
οφείλει να τηρεί ο πυροσβεστικός υπάλληλος ». Περαιτέρω στο άρθρο 70 ορίζεται: 
«1.Αρμόδιοι για την άσκση της πειθαρχικής δίωξης … είναι α. Ο Υπουργός β. Ο 
Αρχηγός γ. Οι Υπαρχηγοί…», «5.Αν τα στοιχεία που περιέχονται σ΄αυτόν που ασκεί 
την πειθαρχική δίωξη καθώς και αυτά που συλλέγει ο ίδιος δεν πιθανολογούν την 
διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος ή τα βεβαιούμενα ως πραγματικά περιστατικά 
δεν συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα, η υπόθεση τίθεται απ΄αυτόν, κατόπιν 
αιτιολόγησης, στο αρχείο.» Εξάλλου έχει νομολογηθεί  ότι το υπηρεσιακό καθήκον 
δεν νοείται εκτός της Αρχής της Νομιμότητας (ΣτΕ 3134/1980, 3731/1981). 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  
Για  τους  λόγους  αυτούς  

 
Α π ο φ α ί ν ο μ α ι   ό τ ι : 
 
 
1. Δεν αποδείχθηκε, ούτε καν πιθανολογήθηκε, η διάπραξη πειθαρχικών 

παραπτωμάτων και συνακόλουθα αξιόποινων πράξεων των 
πυροσβεστικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος που 
συμμετείχαν τόσο στη συνάθροιση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τις 
βραδινές ώρες της 8ης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Οκτωβρίου 
2003 στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, όσο και κατά το 
τριήμερο των κινητοποιήσεων που εξαγγέλθηκαν και 
πραγματοποιήθηκαν την 8, 9, και 10 του ιδίου μήνα από τις νόμιμα 
ιδρυμένες και λειτουργούσες Συνδικαλιστικές Ενώσεις του προσωπικού 
των Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό 
Σώμα). Συνεπώς δεν προκύπτουν πειθαρχικές ή άλλες ευθύνες των 
πυροσβεστικών υπαλλήλων και για το λόγο αυτό να μην ασκηθεί πειθαρχική 
δίωξη πυροσβεστικού υπαλλήλου και ο φάκελος της πειθαρχικής δικογραφίας, 
που σχηματίστηκε στα πλαίσια της διενεργηθείσης Ε.Δ.Ε., να τεθεί στο Αρχείο 
της Υπηρεσίας. 



Ως τελευταία ντοκουμέντα αυτής της ιστορικής πλέον σελίδας για τον 
ένστολο συνδικαλισμό, παραθέτω σελίδες  για τα γεγονότα από τα τεύχη 15 
και 16 του 2003 από το  επίσημο Περιοδικό της ΕΑΠΣ «Πυροσβεστικό 
Γίγνεσθαι»  

 

Το εξώφυλλο του περιοδικού αφιερωμένο στα γεγονότα 
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