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ΘΕΜΑ: «Απόσυρση του Νοµοσχεδίου για τις Δηµόσιες Συναθροίσεις»
Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Με αφορµή την πρόσφατη εισαγωγή στην διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας
Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων του
νοµοσχεδίου του Υπουργείου προστασίας του Πολίτη µε τίτλο «Δηµόσιες υπαίθριες
συναθροίσεις και άλλες διατάξεις», η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. επιθυµεί να επισηµάνει τα
κατωτέρω.
Ευθύς εξαρχής θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι το εν λόγω νοµοσχέδιο ετέθη σε
δηµόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στις 25-02-2020, ενώ η διαδικασία της
διαβούλευσης ολοκληρώθηκε στις 10-03-2020. Αυτοµάτως γίνεται αντιληπτό, ότι η
ως άνω χρονική περίοδος κρίνεται ως εξαιρετικά σύντοµη, λαµβανοµένου, ιδίως,
υπόψη ότι ταυτίζεται µε την περίοδο εµφάνισης των πρώτων κρουσµάτων της
πανδηµίας του κορωναϊού στην χώρα µας, µε αποτέλεσµα η κοινή γνώµη να είναι
πλήρως αποπροσανατολισµένη. Κατά το µέρος τούτο το συνδικαλιστικό κίνηµα και
ιδίως η νοσηλευτική κοινότητα, που βρέθηκε εξαρχής στο επίκεντρο της δίνης της
πανδηµίας, δεν είχε τον κατάλληλο χρόνο για µια ουσιαστική συµµετοχή στην
διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβούλευσης. ΩΩς εκ τούτου η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
θεωρεί επιβεβληµένη την άµεση απόσυρση του εν λόγω νοµοσχεδίου και την
επανέναρξη ενός ευρύτερου κοινωνικού – δηµοκρατικού διαλόγου µε κεντρική
θεµατική την ελευθερία του συνέρχεσθαι.
Προσεγγίζοντας τις διατάξεις του επίµαχου νοµοσχεδίου έχουµε να
παρατηρήσουµε τα ακόλουθα. Σύµφωνα µε την κατευθυντήρια διάταξη του άρθρου

1 ως σκοπός του νοµοσχεδίου εµφαίνεται η διασφάλιση της άσκησης του
δικαιώµατος του συνέρχεσθαι δηµοσίως σε υπαίθριο χώρο, σύµφωνα µε το άρθρο 11
του Συντάγµατος και το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), κατά τρόπο ώστε να µην εκτίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η
δηµόσια ασφάλεια και να µην διαταράσσεται υπέρµετρα η κοινωνικοοικονοµική
ζωή ορισµένης περιοχής.
Με το πρόσχηµα αυτό το νοµοσχέδιο επιχειρεί να καθιερώσει µια σειρά από
περιορισµούς και προϋποθέσεις, που δύνανται κατά περίπτωση να φτάνουν µέχρι
του σηµείου να αναιρούν την άσκηση του ως άνω δικαιώµατος του συνέρχεσθαι.
Η πρώτη εκ των προϋποθέσεων σχετίζεται µε την υποχρέωση έγκαιρης
γνωστοποίησης, που βαρύνει τον Οργανωτή, στην κατά τόπο αρµόδια αστυνοµική ή
λιµενική αρχή της πρόθεσης για διεξαγωγή δηµόσιας υπαίθριας συνάθροισης.
Σηµειωτέον, ότι η µη έγκαιρη γνωστοποίηση δύναται να έχει ως αποτέλεσµα την
απαγόρευση της συγκεκριµένης δηµόσιας συνάθροισης. Υπ’ αυτήν την έννοια η
διαδικασία της έγκαιρης γνωστοποίησης καταλήγει να αποκτά τον χαρακτήρα
προηγούµενης διοικητικής άδειας. Ευλόγως, λοιπόν, διερωτώµεθα, πώς
είναι
δυνατόν η άσκηση ενός συνταγµατικού δικαιώµατος να υπάγεται σε καθεστώς
προηγούµενης αδειοδότησης από την αρµόδια διοικητική αρχή. Αναµφίβολα
ευρισκόµεθα ενώπιον ενός υπέρµετρου περιορισµού, που κρίνεται ως
αντισυνταγµατικός.
Ακόµη πιο αυστηροί περιορισµοί τίθενται µε το άρθρο 7, που προβλέπει
ρητώς την δυνατότητα καθολικής απαγόρευσης µιας συνάθροισης, εφόσον
επαπειλείται κίνδυνος για την δηµόσια ασφάλεια ή σοβαρή διατάραξη της
κοινωνικοοικονοµικής ζωής σε ορισµένη περιοχή. Εν προκειµένω υπογραµµίζεται,
ότι τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη, προκειµένου να απαγορευθεί µια
συνάθροιση, είναι µάλλον αόριστα, ενώ περιγράφονται κατά τρόπο γενικό, ώστε να
καταλείπεται ένα ευρύτατο πεδίο διακριτικής ευχέρειας στην αρµόδια αρχή. Με τον
τρόπο, όµως, αυτό ουδεµία εγγύηση παρέχεται για την αποτελεσµατική άσκηση και
απόλαυση του αναφαίρετου συνταγµατικού δικαιώµατος του συνέρχεσθαι.
Περαιτέρω, µε το άρθρο 8 του νοµοσχεδίου προβλέπεται η δυνατότητα
επιβολής περιορισµών, οι οποίοι, ωστόσο, ουδόλως διευκρινίζονται, σε περίπτωση
που πιθανολογείται µεγάλη διατάραξη στην κοινωνικοοικονοµική ζωή της περιοχής.
Για ακόµη µια φορά είναι εµφανής η ασάφεια των επίµαχων διατάξεων, µε τις οποίες
ούτε προσδιορίζονται τα είδη των δυνητικών περιορισµών, ούτε περιγράφονται
ασφαλή κριτήρια για την επιβολή τους.
Η κορωνίδα των περιορισµών ανευρίσκεται στο άρθρο 9, όπου προβλέπεται
ρητώς η δυνατότητα (βίαιης) διάλυσης µιας συνάθροισης, οσάκις δεν υπάρχει
συµµόρφωση µε τις επιταγές του νοµοσχεδίου.
Οι επίµαχες διατάξεις ολοκληρώνονται µε την θέσπιση ειδικών ποινικών
διατάξεων, που προβλέπουν την επιβολή ποινικών κυρώσεων σε βάρος των

παραβατών, ενώ καθιερώνουν και την αστική ευθύνη του Οργανωτή για την
αποκατάσταση – αποζηµίωση όσων υπέστησαν βλάβη της ζωής, της σωµατικής
ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας από τους συµµετέχοντες στη δηµόσια υπαίθρια
συνάθροιση.
Ενόψει των ανωτέρω η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απαιτεί την άµεση απόσυρση του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, οι ρυθµίσεις του οποίου προσβάλλουν τον πυρήνα του
δικαιώµατος του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας της διαδήλωσης, ως πιο συχνής
µορφής της ελευθερίας συναθροίσεως. Είναι, δε, σαφές, ότι το φρόνηµα του
συνδικαλιστικού κινήµατος δεν κάµπτεται ενώπιον αντιδηµοκρατικών και
αντισυνταγµατικών ρυθµίσεων.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
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