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Διευρύνεται διαρκώς το κύμα αλληλεγγύης για την απαράδεκτη απόφαση
Επερώτηση του ΚΚΕ στη βουλή για το ζήτημα
Την Πέμπτη 28/11 στις 1.30μμ, στα διοικητικά δικαστήρια Θεσσαλονίκης, θα συζητηθεί η
ένσταση που κατατέθηκε από τον περιφερειακό σύμβουλο Θανάση Αγαπητό και την κίνηση
«Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία-Αντικαπιταλιστική Αριστερά» κατά του εξοντωτικού
προστίμου των 50.000 ευρώ για δύο πανό και μία αφίσα, που επέβαλε προσωπικά στον Θ.
Αγαπητό η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης.
Οι αντιδράσεις στην επιβολή του απαράδεκτου προστίμου είναι ευρύτατες, με αποφάσεις
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειακών και Δημοτικών συμβουλίων, κινήσεων,
σωματείων και συνδικάτων, κομμάτων και οργανώσεων της Αριστεράς.
Το θέμα του προστίμου στην «Ανταρσία στην Κ. Μακεδονία-Αντικαπιταλιστική Αριστερά»
ανέδειξαν στη βουλή με ερώτηση που κατέθεσαν στον υπουργό Εσωτερικών Π.
Θεοδωρικάκο οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, Γιάννης Δελής και Λεωνίδας
Στολτίδης. Στην ερώτησή τους οι βουλευτές του ΚΚΕ υπογραμμίζουν πως
«θεωρούμε ότι η απαράδεκτη απόφαση επιβολής προστίμου στον παραπάνω συνδυασμό από
την εν λόγω επιτροπή πρέπει άμεσα να ακυρωθεί και το περιστατικό να αποτελέσει αφετηρία
για την συνολική επανεξέταση και απόσυρση του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου του νόμου
3870/2010 που επιτρέπει τέτοιες και άλλες απαράδεκτες στρεβλώσεις στην προβολή και
δραστηριότητα των κομμάτων».
Οι βουλευτές του ΚΚΕ ερωτούν τον υπουργό «σε ποιες ενέργειες θα προβεί, προκειμένου να
ακυρωθεί η απόφαση επιβολής προστίμου της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών
Παραβάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σε βάρος του συνδυασμού
ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝIΑ – ΑΝΤΙΚΑΠITΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ».
Ολόκληρη η ερώτηση του ΚΚΕ στη βουλή έχει ως εξής:
«Η επιτροπή ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης, εξαντλώντας όλη την αυστηρότητα του άρθρου 12 του νόμου
3870/2010, επέβαλλε το απαράδεκτο, εξοντωτικό πρόστιμο των 50.000 ευρώ σε βάρος του
συνδυασμού «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝIΑ – ΑΝΤΙΚΑΠITΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ» για

ανάρτηση 3 πανό και 2 αφισών στο Δήμο Σερρών στις τριπλές εκλογές για Ευρωβουλή,
Δήμους και Περιφέρειες.
Η συγκεκριμένη απόφαση, όταν είναι σε όλους γνωστό ότι σχεδόν το σύνολο των κόμματων
και των δημοτικών και περιφερειακών συνδυασμών αξιοποίησαν και αξιοποιούν τέτοιου
είδους μέσα προβολής και ότι οι δήμοι πρέπει να θεσμοθετούν χώρους προβολής των
πολίτικων κομμάτων -ειδικά στην προεκλογική περίοδο- είναι παντελώς αδικαιολόγητη και
απειλεί με οικονομική εξόντωση τους επικεφαλής του συνδυασμού .
Με δεδομένα τη μη ισότιμη προβολή των θέσεων των κομμάτων που μετέχουν στην
κοινωνική δράση και στις εκλογές και τις απαράδεκτα αντιδημοκρατικές ρυθμίσεις του
νόμου 3870/2010, αυτό που επιδιώκεται στην ουσία είναι η πλήρης απαγόρευση και αυτών
των ελάχιστων μέσων προβολής που διαθέτουν ιδιαίτερα τα μικρότερα κόμματα, όπως είναι
το πανό και η αφίσα.
Το απαράδεκτο θεσμικό πλαίσιο που αξιοποιείται και για την συγκεκριμένη εξοντωτική ποινή,
δεν έχει καμιά σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος ή τη λεγόμενη ευπρέπεια των
πόλεων και πρέπει να αλλάξει. Ανάλογα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και σε άλλους Δήμους
αξιοποιούνται κατά το δοκούν και με στόχο να φιμώσουν ή να περιορίσουν την κοινωνική
δραστηριότητα Συνδικάτων, φορέων του λαϊκού κινήματος, πολιτικών κομμάτων που
αντιτίθενται στην ασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων, δήμων, Περιφερειών, ΕΕ.
Γι’ αυτό και θεωρούμε ότι η απαράδεκτη απόφαση επιβολής προστίμου στον παραπάνω
συνδυασμό από την εν λόγω επιτροπή πρέπει άμεσα να ακυρωθεί και το περιστατικό να
αποτελέσει αφετηρία για την συνολική επανεξέταση και απόσυρση του αντίστοιχου θεσμικού
πλαισίου του νόμου 3870/2010 που επιτρέπει τέτοιες και άλλες απαράδεκτες στρεβλώσεις
στην προβολή και δραστηριότητα των κομμάτων.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός σε ποιες ενέργειες θα προβεί, προκειμένου να ακυρωθεί η απόφαση
επιβολής προστίμου της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σε βάρος του συνδυασμού «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝIΑ – ΑΝΤΙΚΑΠITΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ».
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