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Θέμα: Τετραήμερη καθολική απαγόρευση συναθροίσεων στην Ελλάδα

Με απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας απαγορεύονται από τις 15 Νοεμβρίου 2020 (6 
π.μ.) έως και τις 18 Νοεμβρίου 2020 (9.00 μ.μ.) όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις στο σύνολο 
της ελληνικής επικράτειας στις οποίες συμμετέχουν τέσσερα ή περισσότερα άτομα1. 

Η απόφαση, επικαλούμενη την ανάγκη εξειδίκευσης και αυστηροποίησης των έκτακτων μέτρων κατά 
της πανδημίας και τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID-19, στοχεύει ουσιαστικά στην 
καθολική απαγόρευση των συναθροίσεων ενόψει της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου κατά 
της χούντας των συνταγματαρχών (17 Νοεμβρίου).

Η απόφαση δεν περιορίζει απλώς, αλλά εισάγει καθολική αναστολή του δικαιώματος του συνέρχεσθαι 
που κατοχυρώνεται, όχι μόνο στο άρθρο 11 του ελληνικού Συντάγματος, αλλά και στο άρθρο 11 της 
ΕΣΔΑ και στο άρθρο 12 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ήδη η Ένωση Δικαστών 
και Εισαγγελέων αναφέρει ότι η απόφαση βρίσκεται εκτός του ελληνικού συνταγματικού πλαισίου και 
καλεί σε άμεση ανάκλησή της2.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς αξιολογεί την ανωτέρω τετραήμερη καθολική απαγόρευση των συναθροίσεων, ιδίως σε συνέχεια 
της πρώτης ετήσιας έκθεσής της για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην ΕΕ, όπου τονίζει την 
ανάγκη σεβασμού του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων των πολιτών και της αρχής της 
αναλογικότητας στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας3;

Γνωρίζει να έχουν ληφθεί σε άλλα κράτη μέλη τέτοιου είδους στοχευμένες καθολικές απαγορεύσεις 
συναθροίσεων;

1 ΦΕΚ Β 5046/14-11-2020
2 https://ende.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1-

%ce%ba%ce%b1%ce%b9-
%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-
%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b8%cf%81%ce%bf%ce%b9%cf%83%ce%b5%cf%89/

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0580&from=EN. Βλ. και Ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων κατά της 
COVID-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου (2020/2790(RSP)) με ειδικές 
αναφορές στο δικαίωμα του συνέρχεσθαι, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-
0307_EL.pdf.


