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Ν/Σ «∆ηµόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις» 

Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΩΝ 

 

Σήµερα εστάλη στον αρµόδιο υπουργό αναλυτική επιστολή της ΓΣΕΕ µε τις θέσεις της για το σχέδιο νόµου 

που αφορά στις συγκεντρώσεις-πορείες.  

 

Επισηµαίνουµε ότι το εν λόγω Ν/Σ ετέθη σε δηµόσια διαβούλευση από 25/02 έως 10/03/2020, δηλ. σε 

περίοδο που όλη η προσοχή της κοινωνίας ήταν αλλού… 

Επί της αρχής επισηµαίνουµε ότι για Ν/Σ µε τα οποία εισάγονται ευρείας κλίµακας περιορισµοί που 

συνδέονται µε συνταγµατικά δικαιώµατα και ελευθερίες και αντίστοιχα µέτρα ασφαλείας της 

κοινωνικοοικονοµικής ζωής, απαιτείται έγκαιρος και σε βάθος πολιτικός και κοινωνικός διάλογος ώστε να 

βρεθούν λύσεις. Λύσεις που θα παρέχουν προς όλους τους εµπλεκόµενους εγγυήσεις ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ–

ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που το σύνταγµα τις προστατεύει.  

 

Αφοριστικές απαντήσεις του τύπου ΝΑΙ-ΟΧΙ δεν χωρούν στην αναζήτηση δηµοκρατικών λύσεων. Τα 

ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΑ µε τη δραστηριότητά τους µέσω συγκεντρώσεων και πορειών ουδέποτε διανοήθηκαν –ούτε 

διανοούνται– να ταλαιπωρήσουν τους πολίτες ή να διαταράξουν την κοινωνική ζωή.  

 

Ουδέποτε ευλόγησαν δραστηριότητες µικρών οµάδων συνδικαλιστών να «κλείνουν» τους πολίτες και την 

κοινωνική δραστηριότητα. Η δράση τέτοιων οµάδων, όµως, ουδόλως δικαιολογεί την πρακτική 

εκτελεστικής εξουσίας και των κρατικών προληπτικών ή κατασταλτικών µηχανισµών να περιορίζουν 

απαράγραπτα συνταγµατικά δικαιώµατα και ελευθερίες.  

 

Ακόµα περισσότερο δεν πρέπει να περιορίζουν µη «δηµοφιλείς» κοινωνικές οµάδες (πχ, µειονότητες, 

ΑΜΕΑ, ΛΟΑΤΚΙ, κλπ) να πραγµατοποιούν τις εκδηλώσεις τους και µόνο εκ του λόγου αυτού. Στη 

δηµοκρατία καθήκον είναι να προωθούνται µε τις συνταγµατικές εγγυήσεις οι αρχές του πλουραλισµού, της 

ανεκτικότητας, του ανοιχτού πνεύµατος.  

 

Στο Ν/Σ όλες οι πλευρές θίγονται ασύµµετρα. Και οι ελευθερίες και τα δικαιώµατα και η ασφάλεια των 

πολιτών.  

 

Οι εγγυήσεις είναι σχεδόν ανύπαρκτες όταν απαιτείται αναδοχή (µε την έννοια του οργανωτή), αναδοχή 

όλων των αστικών και ποινικών ευθυνών από άτοµα ή νοµίµους εκπροσώπους, όταν οι δικαστικές 

εγγυήσεις καθορίζονται εκ των υστέρων στερώντας τη δυνατότητα άσκησης εγκαίρως των δικαιωµάτων και 

όταν όλα τα ζητήµατα ασφαλείας (έγκριση ή διάλυση συγκεντρώσεων) ανατίθενται στην αστυνοµία και η 

δικαστική προστασία όταν προβλέπεται είναι σε χρόνο που η κοινωνική δράση µπορεί να έχει απωλέσει την 

αξία της. 

 

Το Ν/Σ αυτό αν καταστεί νόµος αφενός θα αποτελεί δικαίωµα για λίγους, άρα θα είναι περιοριστικό των 

ευρύτερων δικαιωµάτων, και αφετέρου µε τη σωρεία ασαφών και ανασφαλών διατάξεων θα καταστεί µη 

εφαρµόσιµο και ουσιαστικά θα επιτρέπει την «εργαλειοποίησή» του για την κατασκευή εχθρών.  

 

Καλούµε την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικό πολιτικό και κοινωνικό διάλογο (Κυβέρνηση-

πολιτικά κόµµατα-κοινωνικοί φορείς) που θα επιτρέψει –κατ’επιταγή του συντάγµατος– µε τις ευρύτατες 

συναινέσεις που πρέπει να προκύψουν στον κοινό νοµοθέτη να ψηφίσει έναν νόµο που θα κατοχυρώνει τα 

δικαιώµατα, τις ελευθερίες και την ασφάλεια για όλους.  
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