Αζήλα, 3 Ινπιίνπ 2020

Η ΟΣΟΕ γηα ην Ν/ «Δεκόζηεο ππαίζξηεο ζπλαζξνίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Δελ ζα δερζνύκε απζαίξεην πεξηνξηζκό θαη ζηνρνπνίεζε
ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο!
Μεηά ηελ θαηάζεζε ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο θαη ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο ηνπ
ζ.λ ηνπ Υπνπξγείνπ Πξνζηαζηαο ηνπ Πνιίηε γηα ηηο δεκφζηεο ζπλαζξνίζεηο, ε Οκνζπνλδία
Σξαπεδνϋπαιιειηθώλ Οξγαλώζεωλ Ειιάδαο (ΟΣΟΕ) δειώλεη ηα εμήο:
Δδψ θαη δεθαεηίεο ιείπεη απφ ηε ρψξα έλα ζχγρξνλν, ζπκβαηφ κε ην ηζρχνλ Σχληαγκα
λνκνζεηηθφ πιαίζην δηαζθάιηζεο ηεο άζθεζεο ηνπ ζπληαγκαηηθνχ δηθαηψκαηνο ησλ ζπλδηθάησλ θαη
ησλ πνιηηψλ λα ζπγθεληξψλνληαη θαη λα δηαδειψλνπλ.
Έλα πιαίζην πνπ ζα θαηαξγεί πιήξωο θαη νξηζηηθά, ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο ινγηθέο, πνπ
είραλ ζεζπηζηεί επί Υνύληαο θαη πνπ θαθψο κέρξη ζήκεξα παξέκελαλ ζε ηζρχ, αλ θαη αλελεξγέο,
ψο πιήξσο αζχκβαηεο κε ην Σχληαγκα θαη κε ηελ Δπξσπατθή Σχκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ
Αλζξψπνπ (ΔΣΓΑ).
Έλα πιαίζην πνπ ζα βαζίδεηαη ζε ζηέξεεο δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη αξρέο, ζηελ
εκπηζηνζύλε ηεο Πνιηηείαο ζηνπο πνιίηεο θαη ζην ζεβαζκό ηωλ δηθαηωκάηωλ ηνπο.
Η Κπβέξλεζε θέξλεη σζηφζν έλα λνκνζρέδην κε ινγηθέο από ην παξειζόλ, ζην
επίθεληξν ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην δόγκα όηη :


Οη ζπγθεληξψζεηο θαη νη πνξείεο είλαη «όριεζε» γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη φρη έλα
ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ησλ λφκηκα ζπγθξνηεκέλσλ ζπιινγηθψλ
νξγαλψζεσλ, αιιά θαη θάζε πνιίηε, γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. ‘Οκσο,
ν Σπληαγκαηηθφο λνκνζέηεο δελ αλαθέξεηαη ζε απιή «φριεζε», αιιά ζε ζνβαξό
θίλδπλν γηα ηε δεκόζηα αζθάιεηα ή/θαη ζε ζνβαξή δηαηάηαμε ηεο
θνηλωληθννηθνλνκηθήο δωήο ζε νξηζκέλε πεξηνρή, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ηνλ
έιεγρν θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηψκαηνο θαη πάιη κε αθήλνληαο
πεξηζώξηα γηα ραιαξέο θαη απζαίξεηεο εξκελείεο από ηνλ θνηλό λνκνζέηε ή ηηο
αξκόδηεο αξρέο.



Οη αζχιιεπηνη βίαηνη πξνβνθάηνξεο ησλ δηαδειψζεσλ θαη ησλ πνξεηψλ είλαη άιινζη
ζηνρνπνίεζεο θάζε ζπγθέληξωζεο θαη πνξείαο θαη φρη ιφγνο εγξήγνξζεο ησλ
Αξρψλ ζηελ θαηεχζπλζε - επηηέινπο- ηνπ εληνπηζκνχ θαη ηεο ζχιιεςήο ηνπο.

Σν λνκνζρέδην δίλεη «ιεπθή επηηαγή» ζηηο αζηπλνκηθέο θαη ηηο ιηκεληθέο αξρέο λα
εξκελεύνπλ, λα πεξηνξίδνπλ, λα αδεηνδνηνύλ, λα κεηαζέηνπλ ρξνληθά θαη ζην ρώξν ή θαη λα
αθπξώλνπλ ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ ζπλέξρεζζαη θαηά ην δνθνύλ, ρωξίο ηελ
απαξαίηεηε παξνπζία, παξέκβαζε θαη ζύκθωλε γλώκε εηζαγγειηθήο αξρήο.
Με ηηο απζφξκεηεο ζπγθεληξψζεηο ρσξίο πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε θαη άδεηα λα
ζεσξνχληαη θαηαρξεζηηθά εθ πξννηκίνπ παξάλνκεο.
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Με αζθπθηηθνχο φξνπο αδεηνδφηεζεο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ ζπγθεληξψζεσλ θαη θάζε
πνξείαο.
Με πνηληθνπνίεζε (ηδηψλπκν αδίθεκα...) αθφκα θαη ηεο απιήο ζπκκεηνρήο ζε απηέο.
Με ηνλ εθηηκψκελν (κεγάιν) αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ λα γίλεηαη θξηηήξην αδεηνδφηεζεο ή θαη
δηάιπζεο κηάο δεκφζηαο ζπλάζξνηζεο, πέξα θαη έμσ απν ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Σπληάγκαηνο, ελσ
ππνηίζεηαη φηη ην πξφβιεκα είλαη «θάπνηνη ιίγνη πνπ ηαιαηπσξνχλ ηνπο πνιινχο».
Με ηνλ πξσηνθαλή θαηαινγηζκφ αζηηθήο επζχλεο θαη κάιηζηα κε κεηάζεζε ηνπ βάξνπο
απφδεημεο ζηνλ νξγαλσηή θάζε δεκφζηαο ζπγθέληξσζεο, φηη κεξίκλεζε ηα δένληα, απεηιψληαο ηνλ
κε νηθνλνκηθή εμφλησζε.
Χσξίο νπζηαζηηθνχο θαλφλεο θαη πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε αζηπλνκηθήο βίαο, κε ηελ
απαγφξεπζε ι.ρ. ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ.
Με ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ζπλάζξνηζεο λα έξρεηαη «θαηφπηλ ενξηήο»,
φηαλ ε θνηλσληθή δξάζε έρεη ήδε παξεκπνδηζηεί ή καηαησζεί.
Με ηελ παξαπνκπή θξίζηκσλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ λνκνζρεδίνπ ζε Πξνεδξηθφ
Γηάηαγκα, κεηά ηε δεκνζηεπζε ηνπ νπνίνπ θαη κόλνλ θαηαξγνχληαη νη αληηζπληαγκαηηθέο
δηαηάμεηο ησλ λ.δ. 794/1971, ηνπ β.δ. 269/1972 θαη ηνπ β.δ. 168/1972.
Όπωο όια ηα ζπλδηθάηα ηωλ εξγαδνκέλωλ, αζθνύκε ηα ζπιινγηθά καο δηθαηώκαηα
ζην πιαίζην πνπ νξίδνπλ ην ύληαγκα θαη νη λόκνη. Με αίζζεκα επζύλεο ηόζν απέλαληη
ζηνπο εξγαδόκελνπο πνπ εθπξνζωπνύκε, όζν θαη απέλαληη ζην επξύηεξν θνηλωληθό
ζύλνιν.
ε θακηά πεξίπηωζε, όκωο, δελ ζα αλερζνύκε απζαίξεην πεξηνξηζκό θαη
ζηνρνπνίεζε ηεο θνηλωληθήο καο δξάζεο θαη κάιηζηα ζε κηα ηδηαίηεξε δύζθνιε πεξίνδν γηα
ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηνπο ζπκπνιίηεο καο.
Μηα λνκνζεηηθή παξέκβαζε ζε έλα ηόζν επαίζζεην θνηλωληθά θαη ζεζκηθά ζέκα
νθείιεη λα εμαληιήζεη θάζε πεξηζώξην δηαιόγνπ κε ηα ζπλδηθάηα, ηα θόκκαηα θαη ηελ
θνηλωλία θαη όρη απιά κηα ζύληνκε δηαβνύιεπζε, ελ κέζω ηεο παλδεκίαο.
Με βάζε ηα παξαπάλω,


Καινύκε ηελ Κπβέξλεζε λα πξνρωξήζεη ζηνλ απαξαίηεην ζπζηεκαηηθό
δηάινγν κε όια ηα ελδηαθεξόκελα κέξε, θόκκαηα, ζπλδηθάηα θαη θνξείο, ώζηε
λα δηακνξθωζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπλαίλεζε πάλω ζε έλα πξαγκαηηθά
ζύγρξνλν θαη δεκνθξαηηθό πιαίζην δηαζθάιηζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ
ζπλέξρεζζαη, κε βάζε ην ύληαγκα θαη ηηο βέιηηζηεο, ζπκβαηέο κε ηελ ΕΔΑ,
δηεζλείο πξαθηηθέο.



Καινύκε ηα πνιηηηθά θόκκαηα λα κε ζπκπξάμνπλ ζηελ απαμίωζε ελόο αθόκα
ζεκειηώδνπο γηα ηε Δεκνθξαηία ζπληαγκαηηθνύ δηθαηώκαηνο.
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