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Αθήνα, 30 Οκτωβρίου  2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

ΠΡΟΣ:  

 

-Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη  Χρυσοχοΐδη 

 

ΘΕΜΑ:  «Μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων και της νομοθεσίας για τις δημόσιες συγκεντρώσεις στην 
Αθήνα και αλλού» 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 
  
Το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί σε όλη την χώρα, αλλά ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας, 
ιδιαιτέρως ανησυχητικά φαινόμενα παραβάσεων των υγειονομικών μέτρων αλλά και της προσφάτως 
ψηφισθείσας νομοθεσίας περί συναθροίσεων και συγκεντρώσεων. 
  
Τελευταία ενδεικτικά περιστατικά αποτελούν το «μαθητικό» συλλαλητήριο, το όποιο έλαβε χώρα την Πέμπτη 
22 Οκτωβρίου 2020, αλλά και η συγκέντρωση- διαμαρτυρία μεταναστών από το Ιράκ με την στήριξη μελών 
του ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ, η 
οποία έλαβε χώρα την 29 Οκτωβρίου 2020 στο Σύνταγμα. 
  
Πιο συγκεκριμένα, 
  
Κατά την διεξαγωγή του μαθητικού συλλαλητηρίου το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου 2020 στο κέντρο 
της πρωτεύουσας έλαβαν χώρα μία σειρά από γεγονότα που συνιστούν παραβάσεις του πρόσφατα 
ψηφισθέντα νόμου 4703/2020 και των κυβερνητικών μέτρων υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από 
τον Covid-19. 
  
Ειδικώς, και κατά παράβαση των κυβερνητικών μέτρων υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τον 
Covid-19 επιπέδου κινδύνου 3, που ίσχυαν στις 22/10 στην Αθήνα απαγορεύοντας την συνάθροιση σε 
περισσότερα από 9 άτομα, επετράπη η διεξαγωγή μαθητικού συλλαλητηρίου εκατοντάδων συμμετεχόντων, 
το οποίο ακολούθως κινήθηκε κατά μήκος της οδού Πανεπιστημίου και προς το Σύνταγμα διακόπτοντας την 
κυκλοφορία, επιτρέποντας την παρείσφρηση αναρχικών/αντεξουσιαστικών βίαιων ομάδων που προξένησαν 
εκτεταμένες φθορές δημόσιας περιουσίας ενώ επιτέθηκαν επίσης σε πολίτες. 
  
Επίσης, την Πέμπτη στις 29 Οκτωβρίου διεξήχθη, ξανά κατά παράβαση των ισχυόντων μέτρων υγειονομικής 
προστασίας, συγκέντρωση- διαμαρτυρία μεταναστών από το Ιράκ με την στήριξη μελών του ΚΕΕΡΦΑ. Η 
συγκέντρωση έλαβε χώρα πάρα το γεγονός ότι στις περιοχές επιπέδου κίνδυνου 3 έχουν απαγορευτεί οι 
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συναθροίσεις άνω των 9 ατόμων ενώ μάλιστα πολλοί από τους συμμετέχοντες δεν τηρούσαν ούτε τα βασικά 
μέτρα υγειονομικής προστασίας όπως είναι η χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων. 
  
Κατόπιν αυτών και δεδομένου της σοβαρότητας της υγειονομικής κατάστασης αλλά και της συνολικής 
προσπάθειας της κυβέρνησης και των Ελλήνων πολίτων, που δεν επιτρέπεται να ακυρώνεται από 
αντικοινωνικές μειοψηφίες, 
  
Ερωτάται ο κος Υπουργός: 
  
- Για ποιον λόγο δεν εφαρμόζονται απαρέγκλιτα τα κυβερνητικά μέτρα υγειονομικής ασφάλειας και 
προστασίας από τον Covid-19, που αυτονόητα ισχύουν πάντα, παντού και για όλους; 
  
- Για ποιον λόγο δεν περιορίστηκε η μαθητική πορεία διαμαρτυρίας σε μία λωρίδα της οδού Πανεπιστημίου 
- ειδικά καθώς πλέον υπάρχει και ο χώρος του Μεγάλου Περιπάτου - συμφώνως και με την παρ.1 του άρθρου 
8 του 4703/2020;  
  
- Για ποιον λόγο δεν διαλύθηκε η μαθητική συγκέντρωση μετά το ξέσπασμα επεισοδίων, σύμφωνα και με την 
υποπαράγραφο γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του 4703/2020; 
  
- Ποιος ήταν ο οργανωτής της μαθητικής συνάθροισης που υποχρεωτικώς όφειλε να έχει δηλωθεί εφόσον η 
συνάθροιση επετράπη σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 του 4703/2020 και ποιες ενέργειες έχουν 
γίνει ώστε να αναλάβει την οικονομική επιβάρυνση της επιδιόρθωσης των φθορών δημόσιας περιουσίας; 
  
- Με ποιο σκεπτικό και από ποια υπηρεσία δόθηκε άδεια ώστε να πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα η 
συγκέντρωση- διαμαρτυρία μεταναστών από το Ιράκ με την στήριξη μελών του ΚΕΕΡΦΑ; 
  
- Για ποιον λόγο η συγκέντρωση δεν διαλύθηκε, άπαξ και έγινε αντιληπτό ότι δεν τηρούνται τα απαραίτητα 
μέτρα; 
  
- Με δεδομένη την αύξηση του υγειονομικού κινδύνου και τα πιο πρόσφατα, αυστηρότερα κυβερνητικά 
μέτρα, ποιες ενέργειες προγραμματίζονται ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη διεξαγωγής παράνομων 
συναθροίσεων και διαδηλώσεων στην Αθήνα και αλλού, ειδικά εν όψει της επετείου της 17ης Νοεμβρίου; 
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Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 
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