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Επιστολή σε ΕΛΑΣ, Υπουργείο και Πολιτική Προστασία από τη σύμβουλο της «Εναλλακτικής» +
Απαντήσεις
Επιστολή σε Αρχηγείο ΕΛΑΣ, Υπουργείο ΠΡΟΠΟ και Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας, υπογεγραμμένη από την Αγγελική Σεραφείμ, σύμβουλο στο ΔΣ του ΔΣΑ με την
«Εναλλακτική Παρέμβαση - Δικηγορική Ανατροπή».
Αθήνα 27/1/2021
Κοινοποίηση:
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Θέμα: Ερώτημα για βεβαίωση μετακίνησης σε επιτρεπόμενες δημόσιες συναθροίσεις
Σχετικά:
(1) Η με αριθμό 1029/8/18-κδ' Απόφαση του Αρχηγού της ΕΛΑΣ (ΦΕΚ Β' 242/25-1-2021)
(2) Η με αριθμό Δ1α/Γ.Π.Οικ: 4992 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 186/23-1-2021)
Μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ της από 25/1/2021 απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας (Σχετικό 1), έχω γίνει δέκτης ως δικηγόρος Αθηνών δεκάδων τηλεφωνικών κλήσεων
και ερωτημάτων από πολίτες για το αν πρέπει να φέρουν βεβαίωση μετακίνησης (ή εναλλακτικά να
αποστείλουν sms) σε περίπτωση που επιθυμούν να συμμετέχουν σε επιτρεπόμενες δημόσιες
συναθροίσεις που είναι προγραμματισμένες τις επόμενες ημέρες.
Επειδή κατά τις δηλώσεις του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Ελ. Οικονόμου στο Αθηναϊκό
Πρακτορείο η ως άνω απόφαση χαρακτηρίζεται ως «άνοιγμα» και όχι ως «περιορισμός» (βλ.
ιστότοπο ΑΠΕ-ΜΠΕ, tinyurl.com/y4k8v38q ), χωρίς όμως να διευκρινίζεται όπως γίνεται σε
αντίστοιχες περιπτώσεις «ανοίγματος» η βεβαίωση μετακίνησης που πρέπει να φέρουν οι πολίτες
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 2 της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/Γ.Π.Οικ: 4992 (Σχετικό 2),
Επειδή η μη δημοσιοποίηση σχετικής υποχρέωσης για κατοχή βεβαίωσης μετακίνησης σημαίνει την
μη ύπαρξη τοιαύτης και καθιστά εκ των προτέρων καταχρηστικά πρόστιμα που τυχόν επιβληθούν
με αιτιολογία τη μη κατοχή βεβαίωσης μετακίνησης εκ των αναφερόμενων στον νόμο,
Αιτούμαι την έγγραφη απάντησή σας εντός της ημέρας στην δοθείσα ηλεκτρονική ταχυδρομική
διεύθυνση στο ακόλουθο ερώτημα:
Υποχρεούνται οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν σε δημόσιες συναθροίσεις που είναι
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προγραμματισμένες τις επόμενες ημέρες να συμπληρώνουν και να κατέχουν βεβαίωση μετακίνησης
(ή να αποστείλουν sms) και αν ναι τι είδους;
Σε κάθε περίπτωση, δηλώνω εγγράφως ότι επιφυλάσσομαι όλων των δικαιωμάτων των εντολέων
μου.
Η ερωτώσα συνήγορος,
Αγγελική Σεραφείμ, δικηγόρος Αθηνών,
σύμβουλος στο ΔΣ του ΔΣΑ με την «Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή».
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΤΗΣ 28/1/2021
Με τον κωδικό 6 θα μπορεί να μεταβαίνει κανείς στις προγραμματισμένες συναθροίσεις της
28/1/2021, σύμφωνα με το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
κατόπιν εντολής από τον Υφυπουργό Συντονισμού του Κυβερνητικού έργου. Η απάντηση δόθηκε
αργα την 27/1/2021 εγγράφως (με ηλεκτρονικό μήνυμα) σε ερώτημα που απεύθυνε η δικηγόρος
Αθηνών Αγγελική Σεραφείμ, σύμβουλος του ΔΣ του ΔΣΑ με την Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγορική Ανατροπή. Σημειώνεται ότι σε ερωτήσεις δημοσιογράφων τη διάρκεια της 27/1/2021, η
Αστυνομία και το Υπουργείο ανέφεραν ότι δεν προβλέπεται κωδικός μετακίνησης για
συναθροίσεις, χωρίς να διευκρινίζουν αν αυτό αποκλείει ή όχι τη μετακίνηση.
Σας παραθέτουμε παρακάτω τις έγγραφες απαντήσεις:
Από Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Σε απάντηση της υπ.αρ. ΓΓ 207/27-01-2021 ηλεκτρονικής σας επιστολής και αναφορικά με τα
διαλαμβανόμενα σε αυτή, σας γνωρίζεται ότι οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν σε
επιτρεπόμενες δημόσιες συναθροίσεις, που είναι προγραμματισμένες για τις επόμενες ημέρες
μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού Μετακίνησης με τον αριθμό 6.
Από Αρχηγείο ΕΛΑΣ
Σε απάντηση του από 27/01/2021 ερωτήματός σας, σας γνωρίζουμε ότι, όπως μας γνωστοποιήθηκε
από το Γραφείο Υφυπουργού για Συντονισμό του Έργου της Κυβέρνησης, οι πολίτες που
επιθυμούν να συμμετέχουν σε επιτρεπόμενες δημόσιες συναθροίσεις, που είναι προγραμματισμένες
για τις επόμενες ημέρες μπορούν να κάνουν χρήση του Κωδικού Μετακίνησης με τον αριθμό 6.
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Κλάδος Τάξης.

page 2 / 2

