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ΧΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΦΔΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΑΓΗΛΨΣΔΙΣ 

Το Γεκοηηθό Σσκβούιηο ηοσ Γήκοσ Καηζαρηαλής θαηαδηθάδεη ηελ πραθηηθή ηες 
θσβέρλεζες λα θαηαζέζεη ζηε Βοσιή λοκοζτέδηο έθηρφκα γηα ηολ περηορηζκό ηφλ 
δηαδειώζεφλ, ποσ ζηότο έτεη λα ηροκοθραηήζεη ηο ιαό, λα βάιεη «ζηο γύυο» ηης 
ιαχθές - εργαηηθές θηλεηοποηήζεης.  

Δελ είλαη ηπραίν πνπ έλα ηέηνην λνκνζρέδην έξρεηαη ζήκεξα. Τελ επόκελε κέξα από 
ηνλ πξώην lock down. Όηαλ ήδε έρεη δηαθαλεί κηα λέα νηθνλνκηθή θξίζε κε λέα βάξε λα 
θνξηώλνληαη ζην ιαό. Αλεξγία θαη ινπθέηα, θηώρεηα θαη θαηαζρέζεηο, γεσπνιηηηθά παηρλίδηα 
γηα ην μαλακνίξαζκα ησλ αγνξώλ θαη λέα πξνλόκηα γηα ηνπο κεγάινπο νκίινπο, επίζεζε 
ζην δηθαίσκα ηεο δσξεάλ δεκόζηαο Υγείαο θαη Παηδείαο θ.ά. Οη ζρεδηαζκνί ηνπο κπνξνύλ 
λα πεξάζνπλ κόλν αλ επηβάιινπλ «ζηγή λεθξνηαθείνπ» γηα ηα ιατθά ζηξώκαηα.  

Τν «λνκνζρέδην», είλαη έλα θαθέθηππν ελόο ρνπληηθνύ λόκνπ ηνπ 1971(!!!), θαζώο 
νξίδεη ηελ αζηπλνκία σο αλώηαηε αξρή αλαζέηνληάο ηεο  δηεπξπκέλν θαη επηηειηθό 
ξόιν. Πέξα από ηνλ ξόιν ηεο ζηελ επηβνιή ηνπ λόκνπ, αλαιακβάλεη θαζήθνληα «εξκελείαο 
ηνπ λόκνπ», κπνξεί λα θαζνξίδεη ηνπο πεξηνξηζκνύο θάζε δηαδήισζεο, λα επηλνεί δηθνύο 
ηεο, λα έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα απνθαζίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ αλ ζα επηηξαπεί κηα 
δεκόζηα ζπλάζξνηζε, αλ απηή είλαη απζόξκεηε…! Φέξλνπλ μαλά ηνλ ρσξνθύιαθα κέζα ζηα 
ζσκαηεία, ζηνπο θνηηεηηθνύο ζπιιόγνπο, ζηηο δηαδειώζεηο, ζηηο ζπλειεύζεηο. 

 Με βάζε ηο «λέο» λοκοζτέδηο ηοσ (…1971!) προβιέπεηαη: 

  «Ο νξγαλσηήο ηεο δηαδήισζεο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ θαηά ηόπν αζηπλνκία ή 
ιηκεληθή αξρή ηελ πξόζεζή ηνπ λα θαιέζεη ην επξύ θνηλό ζε δεκόζηα ππαίζξηα ζπλάζξνηζε. 
Η γλσζηνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο θη επηθνηλσλίαο ηνπ νξγαλσηή 
(θπζηθό πξόζσπν), ηνλ αθξηβή ηόπν, ηνλ ρξόλν έλαξμεο-ιήμεο, ηνλ ζθνπό θαη ην 
δξνκνιόγην ηεο δηαδήισζεο.» (άξζξν 3) 
Ο νξγαλσηήο ηεο ζπγθέληξσζεο «ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηελ αξκόδηα αζηπλνκηθή αξρή θαη 
ηδίσο κε ηνλ Αζηπλνκηθό Δηακεζνιαβεηή (ζύλδεζκνο κεηαμύ δηαδεισηώλ θαη θξάηνπο) θαη 
ζπκκνξθώλεηαη ζηηο ππνδείμεηο ηνπ παξέρνληαο ζπλδξνκή ζηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο.» (άξζξν 
4) 
Αλ ε θηλεηνπνίεζε (πνξεία, ζπγθέληξσζε, δηαδήισζε) δελ γλσζηνπνηεζεί «ε αζηπλνκηθή 
αξρή δύλαηαη λα πξνβεί ζηε δηάιπζεο ηεο αλσηέξσ ζπλάζξνηζεο…» (άξζξα 3 θαη 9). 
Επηπιένλ, «επηθείκελε δεκόζηα ζπλάζξνηζε κπνξεί λα απαγνξεύεηαη (θη αλ αθόκα έρεη 
γλσζηνπνηεζεί), αλ επαπεηιείηαη ζνβαξόο θίλδπλνο γηα ηε δεκόζηα αζθάιεηα ή απεηιείηαη 
ζνβαξή δηαηάξαμε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο δσήο.» (άξζξν 8) 
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Αλάγεηαη ζε ηδηώλσκο ε ζσκκεηοτή ζε δηαδήιφζε, αθού: 

  «Όζνη ζπκκεηέρνπλ ζε δεκόζηα ππαίζξηα ζπλάζξνηζε, ε νπνία έρεη απαγνξεπηεί 
ηηκσξνύληαη κε θπιάθηζε από έλα (1) έσο δύν (2) έηε.» (άξζξν 14) 

 «Ο νξγαλσηήο δεκόζηαο ζπλάζξνηζεο επζύλεηαη γηα ηελ απνδεκίσζε όζσλ ππέζηεζαλ 
βιάβε ηεο δσήο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο...» Με ηε δηάηαμε απηή ελνξρεζηξώλεηαη θη αλνίγεη 
ν δξόκνο γηα εθηεηακέλεο πξνβνθάηζηεο. (άξζξν 14) 

Γηα ηελ απαγόξεπζε ιακβάλεηαη ππόςε θαη ν αξηζκόο ησλ δηαδεισηώλ θαη ε δπλαηόηεηα 
ηεο αζηπλνκίαο γηα αιιαγή δξνκνινγίνπ ή ηόπνπ ζπγθέληξσζεο. (άξζξν 7, παξ. 4) 

 «Εμνπζηνδνηείηαη ν ππνπξγόο δεκόζηαο ηάμεο λα ξπζκίδεη ηα πεξί δηάιπζεο ησλ 
ζπγθεληξώζεσλ» θαηά ην δνθνύλ θαη κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο. (άξζξν 15) 

Απόζσρζε ηοσ λοκοζτεδίοσ ΤΨΡΑ! 

Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Καηζαξηαλήο θαιεί ζε άκεζε απόζπξζε ηνπ 
λνκνζρεδίνπ.  

Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Καηζαξηαλήο ελεκεξώλεη ην ιαό ηεο πόιεο θαη 
ηνπο θνξείο όηη ζα ζηαζεί ζην πιάη ηνπο γηα λα κελ πεξάζεη απηό ην έθηξσκα. Οη 
εξγαδόκελνη κπνξνύλ λα καηαηώζνπλ ζηελ πξάμε θάζε πξνζπάζεηα, πνπ έρεη ζηόρν λα 
ηνπο βάιεη θίκσηξν, λα κεηαηξέςνπλ ηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο ζε γθέην θαη ηελ αληίζηαζε 
ζε πνηληθό αδίθεκα. 

 



ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά , 

Ο δημοτικός σύμβουλις κ. Μαζαράκης Ευγένιος ψηφίζει ΚΑΤΑ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Το ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης Καισαριανής  για τις διαδηλώσεις  

 


