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Αθήνα,  6/7/2020 

Αρ. Πρωτ. : 8233 

Προς: Α’ Βάθμιες Ενώσεις 

(για ενημέρωση των μελών) 

 

Να αποσυρθεί το αυταρχικό Νομοσχέδιο απαγόρευσης των διαδηλώσεων 

 Η Κυβέρνηση επιδιώκει να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά 

απαγορεύει και καταργεί το θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα στη διαδήλωση. 

Πρόκειται για ένα νομοθέτημα χουντικής έμπνευσης που μας γυρίζει πίσω σε 

σκοτεινές εποχές διώξεων, πολιτικής και κοινωνικής φίμωσης, όπως αναλυτικά 

είχαμε περιγράψει στην από 9/3/2020 ανακοίνωση μας. Μεταξύ άλλων, το νομο-

σχέδιο προβλέπει: 

– Υποχρεωτική λήψη άδειας από την αστυνομία για κάθε διαδήλωση και συγκέ-

ντρωση. 

– Ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα η αυθόρμητη διαδήλωση. 

– Απόλυτη ελευθερία της αστυνομίας να διαλύει κατά το δοκούν κάθε συνάθροι-

ση με τα πιο βίαια μέσα. 

– «Πρόσωπο – οργανωτής» συνάθροισης αστικά υπεύθυνο για κάθε φθορά ή κα-

ταστροφή. 

Οι σιδηρόφραχτες αυτές διατάξεις ισοδυναμούν με κατάργηση της ελευθερίας 

του συνέρχεσθαι, τις ελευθερίας έκφρασης κάθε λογής κοινωνικών αιτημάτων 

και διεκδικήσεων μέσα από διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, συναθροίσεις. Σημαίνει 

ότι στο εξής κάθε κυβέρνηση θα μπορεί να νομοθετεί οποιαδήποτε μέτρα, χωρίς 

να μπορεί να εκφραστεί η φωνή της κοινωνίας, χωρίς να λογαριάζει αντιδράσεις 

από το λαό. 
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Το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι υπόθεση όλων μας. 

Ούτε σκέψη για απαγόρευση των διαδηλώσεων! 

Καλούμε μαζί με άλλα Σωματεία και την ΑΔΕΔΥ (εδώ η σχετική της ανακοίνωση) 

Την Τετάρτη 8 Ιούλη 2020, στάση εργασίας σε όλο το δημόσιο τομέα, από τις 

11πμ. μέχρι το τέλος του ωραρίου. Επίσης, συγκέντρωση, στις 11.30πμ., στην 

πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία προς το Σύνταγμα. 

Την Πέμπτη 9 Ιούλη 2020, σε συλλαλητήριο το απόγευμα 

στην πλατεία Κλαυθμώνος, στις 7μμ. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή. 

 

https://adedy.gr/apofasigs372020/

