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 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ 

Η Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ, εκφράζει την αντίθεσή της στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου 

που οδηγεί στην ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας και των συγκεντρώσεων. 

Η κυβέρνηση στρέφεται ενάντια στο Συνδικαλιστικό Κίνημα με πρόσχημα την διασφά-

λιση της κοινωνικοοικονομικής ειρήνης από συγκεντρώσεις-διαμαρτυρίες που δεν έχουν 

μαζική συμμετοχή και προκαλούν προβλήματα στις τοπικές αγορές. Στην πραγματικότητα 

η «δρομολόγηση» τους αποσκοπεί στον πλήρη έλεγχο τόσο των διαδηλώσεων όσο και των 

αιτιών για τις οποίες πραγματοποιούνται και με απώτερο σκοπό την κοινωνική ανακατεύ-

θυνση. 

Αρκεί όμως να θυμίσουμε στους εμπνευστές του νομοσχεδίου, ότι για τα λουκέτα των 

καταστημάτων  ευθύνονται πρωτίστως εκείνοι  που υπηρέτησαν φανατικά τις μνημονια-

κές πολιτικές της τελευταίας δεκαετίας και κατάφεραν: 

- να χαθούν μισθοί και συντάξεις, 

- να εκτοξευθεί η ανεργία, 

- να μην τηρούνται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 

- να γίνουν ελαστικότερες οι σχέσεις εργασίας. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών, ήταν να μειωθεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών και το νεο-

φιλελεύθερο αφήγημα, ότι ευθύνονται οι διαδηλωτές για τα κλειστά μαγαζιά ουσιαστικά 

το μόνο που κάνει είναι να παραπλανά τους πολίτες και να δημιουργεί συνθήκες κοινωνι-

κού αυτοματισμού. 

Η Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο τονίζει τα εξής: 

- Με την αυστηροποίηση του πλαισίου των διαδηλώσεων ελλοχεύει ο κίνδυνος να αυξη-

θούν τα  φαινόμενα προβοκάτσιας, υπενθυμίζοντας την τραγωδία της Marfin. 
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 Παράλληλα είναι ξεκάθαρο ότι η θολή νομική έννοια του «επαρκούς αριθμού ατόμων που 

παρέχουν συνδρομή στην περιφρούρηση», η αντικειμενική δυσκολία ενημέρωσης και ελέγ-

χου όλων των συμμετεχόντων στην συνάθροιση και η παρείσφρηση προβοκατόρικων 

στοιχείων, που είναι αδύνατο να ελεγχθούν, μπορούν να οδηγήσουν στην επιβολή αστικών 

κυρώσεων οικονομικής εξόντωσης των φορέων που την διοργανώνουν. 

- Επιπρόσθετα με το νομοσχέδιο αυτό η κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να 

απαγορεύσουν συναθροίσεις πολυπληθείς και ογκώδεις, οι οποίες θεωρητικά δεν δημιουρ-

γούν κίνδυνο ούτε για την δημόσια ασφάλεια ούτε για την κοινωνικοοικονομική ζωή και 

παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στην αστυνομία να μπορεί να αποφασίζει την απαγό-

ρευση ακόμα και στο παρά πέντε. 

 -Επίσης επιβάλλει εξοντωτικές ποινές για τον οργανωτή της συγκέντρωσης ο οποίος 

πλέον «θα ευθύνεται για την αποζημίωση όσων υπέστησαν βλάβη της ζωής, της σωματι-

κής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας από τους συμμετέχοντες στην συνάθροιση». Απαλ-

λάσσεται μόνο αν είχε γνωστοποιήσει εγκαίρως για την συνάθροιση και εφόσον αποδείξει 

(πώς όμως να το αποδείξει;) ότι είχε λάβει όλα τα πρόσφορα και αναγκαία μέτρα για την 

πρόληψη και αποτροπή της ζημίας. 

Η Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ ξεκαθαρίζει ότι το δικαίωμα στις διαδηλώσεις  είναι αδια-

πραγμάτευτο για το οργανωμένο Συνδικαλιστικό Κίνημα και δεν μπορεί να συκοφαντεί-

ται  ή να περιορίζεται από την αδυναμία της πολιτείας να αποτρέψει τα επεισόδια των 

γνωστών-αγνώστων, των μικρών εξτρεμιστικών ομάδων, της μικρής μειοψηφίας των 

«μπαχαλάκηδων». 

Η Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ ως μεγαλύτερο μέλος της ΓΕΝΟΠ έχει αποδείξει έμπρακτα 

από την πολυετή ιστορική της διαδρομή, πως οι διαμαρτυρίες, οι κινητοποιήσεις και γενι-

κότερα οι αγώνες της δεν είχαν ποτέ στόχο τη διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής 

αλλά μόνο την βελτίωση των εργασιακών σχέσεων, την προστασία των εργατικών κατα-

κτήσεων, καθώς και την προάσπιση του ηλεκτρικού ρεύματος ως κοινωνικού αγαθού. 

Δεν θα επιτρέψουμε για κανένα λόγο και με κανένα πρόσχημα να μπει στον πάγο το δι-

καίωμά μας να διαμαρτυρόμαστε κατά των αντιλαϊκών και αντεργατικών μέτρων. 

Οι απαγορεύσεις των διαδηλώσεων θα μείνουν στα χαρτιά! 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ 


