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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΘΕΜΑ: «Επιβολή περιορισμών σε δημόσια υπαίθρια συγκέντρωση- τελετή μνήμης υπέρ 

πεσόντων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, που προγραμματίστηκε να 
πραγματοποιηθεί την 28/01/2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 στην  Πλατεία 
Ρηγίλλης, από μέλη του πολιτικού κόμματος “ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ”». 

 
- Ο - 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

 α. της παρ. 2 του άρθρου 11 και της παρ. 1 του άρθρου 25 του Συντάγματος. 
 β. της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της 

Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις». 

 γ. του αρ. 8 του Ν.4703/2020 «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις».  
 δ. του αρ. 9 του Π.Δ.73/2020 «Ρύθμιση δημοσίων υπαιθρίων συναθροίσεων». 

2. Την από 11/010/2023 γνωστοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης της Οργανωτή κ. 
ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΥ Μαριάννα. 

3. 
 

4. 
 
 
 

Το από 27/01/2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Υπηρεσίας μας προς 
τον κ. Δήμαρχο Αθηναίων για διατύπωση γνώμης. 
Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Δήμου Αθηναίων, με διατύπωση 
σύμφωνης γνώμης. 
 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
Την επιβολή περιορισμού στην αναφερόμενη στο θέμα συνάθροιση και συγκεκριμένα τον κάτωθι:  

 
Η συγκέντρωση των συναθροιζόμενων θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Ρηγίλλης, χωρίς να 

καταλαμβάνουν μέρος του λοιπού οδοστρώματος των πέριξ οδών. 
 
ΕΠΕΙΔΗ πιθανολογείται ότι η διεξαγωγή της θα διαταράξει δυσανάλογα την κοινωνικοοικονομική 
ζωή της συγκεκριμένης περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη την περιοχή πραγματοποίησής της, τις 
ειδικότερες κυκλοφοριακές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του οδικού περιβάλλοντος και τη σημασία 
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της οδού ή των οδών που εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν από τη συνάθροιση στην εν γένει 
κυκλοφορία, καθώς και τη μη παρακώλυση της κυκλοφορίας και της πρόσβασης σε δημόσιες 
υπηρεσίες, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και νοσηλευτικά ιδρύματα, τη λειτουργία υποδομών και 
κοινωφελών εγκαταστάσεων και τον εφοδιασμό της αγοράς με είδη ζωτικής σημασίας, και γενικά ο 
βαθμός διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής. 
 
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤ/ΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
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