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ΨΗΦΙΣΜΑ για πρόστιµο στο Θανάση Αγαπητο  
 

 ΑΜΕΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΟΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΘΑΝΑΣΗ ΑΓΑΠΗΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΑΝΤΑΡΣΙΑ 

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».  ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗ 

ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η Επιτροπή Ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβάσεων της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης επέβαλλε το εξοντωτικό 
πρόστιµο των 50.000 Ευρώ (!) στην περιφερειακή κίνηση «Ανταρσία στην 
Κεντρική Μακεδονία – Αντικαπιταλιστική Αριστερά». Η αφορµή ήταν 2  πανό 
και 1 αφίσα που υποτίθεται ότι τοποθετήθηκαν στις Σέρρες, χωρίς να 
αναφέρεται από ποιους και σε ποιο χρόνο. Το πρόστιµο έχει επιβληθεί µε 
βάση το άρθρο 14 του ν. 3870/2010, ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2 
του ίδιου νόµου υποχρέωση καταβολής του προστίµου έχει ο υποψήφιος 
περιφερειάρχης ή δήµαρχος.  

Αυτές οι διατάξεις είναι ουσιωδώς αντιδηµοκρατικές, καθώς 
δηµιουργούν τις προϋποθέσεις στέρησης της ελεύθερης πολιτικής έκφρασης 
στην πράξη. Ως προς την πρώτη, κάθε περιφερειακή ή δηµοτική παράταξη 
διατρέχει τον κίνδυνο να βρεθεί υποχρεωµένη να πληρώσει πρόστιµο 50.000 
€ για οποιοδήποτε προεκλογικό υλικό µπορεί να συνδέεται µαζί της. Ως προς 
τη δεύτερη, η περίπτωση του επικεφαλής της περιφερειακής κίνησης 
«Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία – Αντικαπιταλιστική Αριστερά» είναι 
χαρακτηριστική: ο Θανάσης Αγαπητός, µισθοσυντήρητος δάσκαλος,  έχει την 
προσωπικό καταλογισµό του προστίµου για 2 πανό και 1 αφίσα που 
αναρτήθηκαν στις Σέρρες, χωρίς να σηµαίνει ότι ήταν προεκλογικό υλικό, 
ήξερε, είχε συµφωνήσει ή  υπήρχε άλλος επαρκής χώρος για να τοποθετηθεί 
αυτά. 

Αυτές οι διατάξεις δεν έχουν καµία σχέση µε το κράτος δικαίου, τον 
πλουραλισµό και τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη ελεύθερη έκφραση  σε 
ατοµικό και συλλογικό επίπεδο.  

•           Ζητάµε την άµεση ακύρωση του εξοντωτικού προστίµου στον 
περιφερειακό σύµβουλο Θανάση Αγαπητό και στην «Ανταρσία στην Κεντρική 
Μακεδονία». και καταδικάζουµε τη µεροληπτική ποινικοποίηση της 
προεκλογικής  δραστηριότητας. 

•           Καλούµε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε άµεση νοµοθετική 
ρύθµιση για την κατάργηση των σχετικών αντιδηµοκρατικών διατάξεων και 
των εξοντωντικών προστίµων του ν. 3870/2010 (άρθρο 5 παρ. 2, άρθρο 14 
παρ. 1γ και 2) και την άρση όλων των προστίµων που έχουν επιβληθεί. 

  
 
 
 
 
 



ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του, επί των 
τοποθετήσεων που αναπτύχθηκαν , οι οποίες αναλυτικά 
καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Το ψήφισµα της «Ανυπότακτης και Αριστερής  Αντικαπιταλιστικής 
Κίνησης»  
 


