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Πεπίληψη 

Η παξνχζα αλάπηπμε έρεη σο ζθνπφ, αθνχ εθζέζεη ζπλνπηηθά ηελ ηζηνξηθή 

εμέιημε ηνπ ζπληαγκαηηθνχ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηε 

δηαθίλεζε πνιηηηθψλ ηδεψλ κε ηε κνξθή ηεο επηθφιιεζεο αθηζψλ (Ι), λα παξνπζηάζεη 

ηελ ππ’ αξηζ. 123/2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο πνπ 

αθχξσζε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζε πνιηηηθφ θφκκα γηα επηθφιιεζε αθηζψλ (ΙΙ) θαη 

έπεηηα λα δηαηππψζεη θάπνηεο επξχηεξεο ζθέςεηο αλαθνξηθά κε ηε ζπληαγκαηηθή 

πξνζηαζία ηεο δηαθίλεζεο πνιηηηθψλ ηδεψλ (ΙΙΙ).  

 

Ι. Η ιζηοπική εξέλιξη ηος ζςνηαγμαηικού και ηος διοικηηικού νομοθεηικού 

πλαιζίος  

Σν χληαγκα ηνπ 1975 ήηαλ ην πξψην δεκνθξαηηθφ χληαγκα ηεο Διιάδαο 

πνπ πεξηείρε ξεηή αλαγλψξηζε  ηνπ ζεζκνχ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ζην άξζξν 29
1
. 

χκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ απηνχ ηνπ άξζξνπ, «έιιελεο 

πνιίηεο πνπ έρνπλ ην εθινγηθφ δηθαίσκα κπνξνχλ ειεχζεξα λα ηδξχνπλ θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε πνιηηηθά θφκκαηα, πνπ ε νξγάλσζε θαη ε δξάζε ηνπο νθείιεη λα 

εμππεξεηεί ηελ ειεχζεξε ιεηηνπξγία ηνπ  δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο». Η ελ ιφγσ 

πξφβιεςε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο άιιεο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεζκφ, πξνζδηνξίδεη απφ ζπληαγκαηηθή άπνςε ην πνιηηηθφ θφκκα σο 

                                                           
1
 Έσο ηφηε κφλν ην άξζξν 55 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1927 πεξηείρε αλαθνξά ζηα θφκκαηα, ε νπνία φκσο 

πεξηνξηδφηαλ ζηελ πξφβιεςε αλαινγηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο επηηξνπέο ηεο Βνπιήο. Η θαηνρχξσζε 

ηνπ ζεζκνχ ησλ θνκκάησλ πξνβιεπφηαλ θαη ζηελ πξφηαζε ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο ηνπ 1963 

(«βαζεία ηνκή») ε νπνία φκσο δελ επνδψζεθε, θαζψο θαη ζηα δηθηαηνξηθά «πληάγκαηα» ηνπ 1968 

θαη ηνπ 1973, βι. αλαιπηηθά Υ. Κνπξνπλδή, «Η “βαζεία ηνκή” ηνπ 1963 θαη ην “χληαγκα” ηνπ 1973: 

ζθέςεηο γηα κηα επίθαηξε δηπιή ζπληαγκαηηθή επέηεην», ΕθημΔΔ, 1/2013, ζει. 148-156. 



«έλσζε ειιήλσλ πνιηηψλ, πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ, θαη πνπ ε νξγάλσζε 

θαη ε δξάζε ηεο απνζθνπεί ζηελ άκεζε, εθ κέξνπο ηεο, θαηά ην χληαγκα, άζθεζε 

ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο»
2
. Η δπζαξκνλία κεηαμχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπληαγκαηηθήο 

δηάηαμεο θαη ηεο ηζηνξηθά θαη ηδενινγηθά θνξηηζκέλεο πξφβιεςεο ηνπ αξ. 1 παξ. 2 

ηνπ (πξνγελέζηεξνπ ηνπ πληάγκαηνο) λ.δ. 59/1974, άξζεθε νξηζηηθά κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο δεχηεξεο απφ ην άξζξν 29 παξ. 1 ηνπ λ. 3023/2002
3
.       

Σν χληαγκα ηνπ 1975 θαηνρχξσζε επίζεο ηελ ειεχζεξε έθθξαζε θαη 

δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ πξνβιέπνληαο ζην άξζξν 14 φηη «Καζέλαο κπνξεί λα εθθξάδεη 

θαη λα δηαδίδεη πξνθνξηθά, γξαπηά θαη δηα ηνπ ηχπνπ ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ ηεξψληαο 

ηνπο λφκνπο ηνπ Κξάηνπο» (παξ. 1), θαζψο θαη φηη «Ο ηχπνο είλαη ειεχζεξνο. Η 

ινγνθξηζία θαη θάζε άιιν πξνιεπηηθφ κέηξν απαγνξεχνληαη» (παξ. 2). ηελ έλλνηα 

ηνπ Σχπνπ εληάζζνληαη κεηαμχ άιισλ θαη νη αθίζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 1 παξ. 1 θαη 2 παξ. 1 ηνπ Α.Ν. 1098/1938 νη νπνίεο νξίδνπλ φηη «Σχπνο θαη 

έληππνλ, επί ησλ νπνίσλ εθαξµφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λφµνπ ηνχην είλαη πάλ φηη εθ 

ηππνγξαθίαο ή νηνπδήπνηε άιινπ µεραληθνχ ή ρεµηθνχ µέζνπ παξάγεηαη εηο φµνηα 

αληίηππα θαη ρξεζηµεχεη εηο πνιιαπιαζηαζµφλ ή δηάδνζε ρεηξνγξάθσλ, εηθφλσλ, 

παξαζηάζεσλ, µεηά ή άλεπ ζεµεηψζεσλ ή µνπζηθψλ έξγσλ µεηά θεηµέλνπ ή 

                                                           
2
 Βι. Γ. Γξφζνπ, Η νομική θέζη ηυν πολιηικών κομμάηυν ζηην Ελλάδα, Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-

Κνκνηελή 1982, ζει. 177. «Η δηάδνζηο ησλ πνιηηηθψλ ησλ ηδεψλ θαη ηνπ πνιηηηθνχ ησλ πξνγξάκκαηνο 

θαη ε ελ ηε Βνπιή θαη ηε Κπβεξλήζεη, δη’ αζθήζεσο Κπβεξλεηηθνχ έξγνπ ή δη’ ειέγρνπ ηεο 

Κπβεξλήζεσο, θαηά πεξίπησζηλ, επίδξαζηο επί ηελ δηακφξθσζηλ ηεο θξαηηθήο δξαζηεξηφηεηνο 

ζπκθψλσο πξνο ηαο πνιηηηθάο ησλ ηδέαο θαη ην πνιηηηθφλ ησλ πξφγξακκα» απνηειεί ην ζπληαγκαηηθφ 

ζθνπφ ησλ θνκκάησλ θαηά ηε ηΔ (Οινκ.), 4037/1979, ΤοΣ, 5/1979, ζει. 626-628. ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε είρε πξνεγεζεί ε ηΔ (Γ΄ ηκ.), 2145/1979, ΤοΣ, 5/1979, ζει. 600-608, κε εηζήγεζε ηνπ 

ζπκβνχινπ Κ. Καθνχξε, ζει. 608-626.  

3
 Σν αξ. 1 παξ. 2 ηνπ λ.δ. 59/1974 έζεηε σο πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή θνκκάησλ ζηηο εθινγέο ηελ 

θαηάζεζε εθ κέξνπο ηνπο δήισζεο φηη «αη αξραί ηνπ θφκκαηνο αληηηίζεληαη πξνο πάζαλ ελέξγεηαλ 

απνζθνπνχζαλ εηο ηελ βία θαηάιεςηλ ηεο εμνπζίαο ή ηελ αλαηξνπήλ ηνπ ειεπζέξνπ δεκνθξαηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο», ελψ κε ηελ σο άλσ ηξνπνπνίεζή ηνπ νξίζηεθε φηη ζηε δήισζε πξέπεη απιψο λα 

αλαθέξεηαη φηη ε νξγάλσζε θαη ε δξάζε ηνπ θφκκαηνο εμππεξεηεί ηελ ειεχζεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Η αξρηθή ξχζκηζε είρε πξνθαιέζεη θαηά θαηξνχο δεηήκαηα αλαθήξπμεο 

θνκκάησλ, κε ζεκαληηθφηεξν παξάδεηγκα εθείλν ησλ επξσεθινγψλ ηνπ 1994. Δπ’ απηνχ βι. ηελ 

θξηηηθή παξνπζίαζε ησλ ΑΠ (Α΄ Σκ.) 869/1994 θαη ΑΠ (Α΄ Σκ.) 903/1994 απφ ηνλ Θ. Ξεξφ, Η 

ίδπςζη, η ζςμμεηοσή ζηιρ εκλογέρ και ηα  οικονομικά ηυν πολιηικών κομμάηυν ζηο Σύνηαγμα, ζηη 

νομοθεζία και ζηη νομολογία, άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2014, ζει. 97-110. 



επεμεγήζεσλ ή θσλνγξαθηθψλ πιαθψλ» θαη φηη «Ωο δεµνζίεπζηο εληχπνπ ζεσξείηαη 

ε δηαλνµή, πψιεζηο, θαζψο θαη ε εηο δεµφζηνλ µέξνο ή ελ δεµνζία ζπλαζξνίζεη ή εηο 

µέξνο πξνζηηφλ εηο ην θνηλφλ ηνηρνθφιιεζηο ή έθζεζηο παληφο εληχπνπ» αληίζηνηρα, 

έρεη δε θξηζεί λνκνινγηαθά φηη δελ έρνπλ θαηαξγεζεί απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

µφλνπ ηνπ Ν. 2243/1994, δηφηη απιψο θαη µφλν πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

Σχπνπ
4
. Παξά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λένπ πληάγκαηνο φκσο, ε ειεχζεξε δηαθίλεζε 

ησλ εληχπσλ πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ εμαθνινχζεζε λα απνηειεί δηαθχβεπκα επί 

ζεηξά εηψλ, αθνχ ηνπηθέο αζηπλνκηθέο αξρέο δελ έπαςαλ λα απαηηνχλ άδεηα γηα ηελ 

θπθινθνξία ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ εληχπσλ παξά ηε ζπληαγκαηηθή απαγφξεπζε ησλ 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ
5
.  

Η δηάδνζε πνιηηηθψλ ηδεψλ θαη κελπκάησλ κε ηε κνξθή ηεο αθηζνθφιιεζεο 

ξπζκίζηεθε απφ ην λνκνζέηε γηα πξψηε θνξά κε ηξφπν αληαπνθξηλφκελν ζην γξάκκα 

θαη ζην πλεχκα ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975 κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 1491/1984. Οη 

πξνβιέςεηο ηνπ ηειεπηαίνπ έζεηαλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ηελ ππνρξέσζε λα 

κεξηκλά γηα ηνλ θαζνξηζκφ ρψξσλ δσξεάλ πξνβνιήο ησλ κελπκάησλ ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ
6
. Δξκελεχνληαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

                                                           
4
 Βι. ΑΠ 1030/2009, ΣΝΠ ΝΟΜΟ. 

5
 Βι. Α. Μάλεζε, «Η ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο εληχπσλ», ΤοΣ, 1/1977, 

ζει. 18-22. 

6
 χκθσλα κε ην αξ. 3 ηνπ λ. 1491/1984: «1. Σν δεκνηηθφ ή ην θνηλνηηθφ ζπκβνχιην, κε ηηο απνθάζεηο 

ηνπ άξζξ. 1 παξ. 2, θαζνξίδεη ηηο δψλεο θαη ηνπο ρψξνπο, φπσο πιαηείεο, δξφκνπο, πεδνδξφκηα, άιζε, 

δεκφζηνπο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γεληθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πνιηηηθά θφκκαηα, νη 

καζεηηθέο, νη θνηηεηηθέο, ζπλδηθαιηζηηθέο θαη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, νη ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ 

δελ επηδηψθνπλ θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο θαη ηα ζσκαηεία γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πξάμεσλ ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξ. 1. Σν δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην θαζνξίδεη επίζεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία 

κε ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη δψλεο θαη νη ρψξνη πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 2. Οη θνξείο 

απηνί ελεξγνχλ ηηο πξάμεηο ηνπ άξζξ. 1 παξ. 1 πάληνηε ζηνπο επηηξεπφκελνπο γη’ απηνχο ρψξνπο θαη 

κφλν κέζα ζε κφληκα θαη ζηαζεξά ή πξνζσξηλά θαη θηλεηά πιαίζηα. Σα πιαίζηα θαηαζθεπάδνληαη θαη 

ηνπνζεηνχληαη αλ είλαη κφληκα θαη ζηαζεξά κε θξνληίδα θαη δαπάλε ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη αλ είλαη πξνζσξηλά θαη θηλεηά κε θξνληίδα θαη δαπάλε ησλ θνξέσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδεη ην δεκνηηθφ ή 

θνηλνηηθφ ζπκβνχιην. 3. Η δηάζεζε ησλ ρψξσλ ηεο παξ. 1 γίλεηαη αλαινγηθά θαη επί ίζνηο φξνηο θαη γηα 

ηε ρξήζε ηνπο δελ απαηηείηαη άδεηα απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαη δελ θαηαβάιιεηαη ζην δήκν ή ηελ 

θνηλφηεηα ηέινο ή απνδεκίσζε. 4. Καη’ εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. Β’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 2 

επηηξέπεηαη ε επηθφιιεζε εληχπσλ απφ ηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ ζε κφληκα πιαίζηα 

πνπ ηνπνζεηνχληαη απφ ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο ζηνπο ζηχινπο ησλ νξγαληζκψλ θνηλήο 



πξνβιέςεηο, ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο απνθάλζεθε φηη ε έιιεηςε δηακφξθσζεο 

ησλ πξνβιεπφκελσλ ρψξσλ πξνβνιήο κελπκάησλ θαζηζηά άθπξε ηε γεληθή 

απαγφξεπζή ηνπο
7
. 

Μεηά απφ δεθαεπηά ρξφληα ςεθίζηεθε ν λ. 2946/2001 («Τπαίζξηα 

Γηαθήκηζε, ζπκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»), ν νπνίνο 

ζέζπηζε θαλφλεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε ξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ άζθεζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο δηαθήκηζεο, φηαλ απηή αζθείηαη ζε ππαίζξην 

ρψξν. Αθνινχζσο, ην άξζξν 9 ηνπ λ. 3023/2002 («Υξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ απφ ην θξάηνο. Έζνδα θαη δαπάλεο, πξνβνιή, δεκνζηφηεηα θαη έιεγρνο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ ππνςήθησλ βνπιεπηψλ»), 

ξχζκηζε ηελ ππαίζξηα πξνβνιή πνιηηηθψλ κελπκάησλ απφ ηα θφκκαηα, 

δηαθνξνπνηψληαο ηελ απφ ηε γεληθή ξχζκηζε ηεο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ηνπ λ. 

2946/2001
8
. 

                                                                                                                                                                      
σθέιεηαο θαη ησλ Οξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Γηα ηε ρξήζε ησλ πιαηζίσλ απηψλ θαζψο θαη 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε θηλεηψλ πιαηζίσλ ζηνπο ζηχινπο απηνχο απαηηείηαη εηδηθή άδεηα ηνπ δεκάξρνπ ή 

πξνέδξνπ ηεο θνηλφηεηαο ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη ηέινο ή απνδεκίσζε. Η ηνπνζέηεζε ησλ πιαηζίσλ 

απηψλ γίλεηαη κεηά απφ γλψκε ησλ νηθείσλ νξγαληζκψλ. 5. Οη πξάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ζε 

θηίξηα ζηα νπνία ζηεγάδνληαη ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα δηελεξγνχληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο 

ζπλδηθαιηζηηθέο, καζεηηθέο θαη θνηηεηηθέο νξγαλψζεηο  κφλν κέζα ζε εηδηθνχο ρψξνπο πνπ θαζνξίδνπλ 

νη νηθείεο δηνηθήζεηο ησλ θνξέσλ». 

7
 Βι. ηΔ 3356/2004, 1786/2004 ΣΝΠ ΝΟΜΟ πνπ έθξηλαλ φηη εθφζνλ «δελ έρνπλ δηακνξθσζεί ζην 

εμσηεξηθφ κέξνο ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο εηδηθνί ρψξνη γηα 

ηελ πξνο ην θνηλφ πξνβνιή ησλ αηηεκάησλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ ππαιιήισλ απηνχ, 

θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 5 ηνπ λ. 1491/1984, πξέπεη λα γίλεη δεθηφο ν ζρεηηθφο ιφγνο 

αθπξψζεσο θαη λα αθπξσζεί ε πξνζβαιιφκελε πξάμε ηνπ Αξρεγνχ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο κε 

ηελ νπνία απαγνξεχεηαη ε ελ γέλεη πξνβνιή ησλ αηηεκάησλ ησλ ελ ιφγσ νξγαλψζεσλ-κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ε αηηνχζα νκνζπνλδία - κε ηελ αλάξηεζε παλψ ζην εμσηεξηθφ κέξνο ησλ θηηξίσλ πνπ 

ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο». 

8
 χκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 3023/2002: 1. Οη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α` βαζκνχ 

θαζνξίδνπλ κε απφθαζή ηνπο, πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηνλ, θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2946/2001 (ΦΔΚ 224 Α΄), θαζνξηζκφ ρψξσλ γηα ππαίζξηα δηαθήκηζε, εηδηθφηεξνπο 

ρψξνπο γηα ηελ πξνβνιή κελπκάησλ απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ηηο καζεηηθέο, θνηηεηηθέο, 

ζπλδηθαιηζηηθέο θαη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, θαζψο θαη ηηο ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ δελ 

επηδηψθνπλ θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο, θαη ζε πνζνζηφ πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην δέθα 

ηνηο εθαηφ (10%) ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ησλ ρψξσλ, πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί, λνκίκσο, γηα πξνβνιή 

ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α. Με φκνηα απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 



ΙΙ.  Η διαθοποποίηζη μεηαξύ διακίνηζηρ πολιηικών ιδεών και εμποπικήρ 

διαθήμιζηρ ζύμθωνα με ηη ΔΕθΘεζ 123/2017   

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζρνιηαδφκελε απφθαζε, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Γήκνπ Θεζζαινλίθεο απνθάζηζε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ χςνπο ρηιίσλ πεληαθνζίσλ 

(1500) επξψ γηα παξάλνκε επηθφιιεζε δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ θαηά κήθνο δηάθνξσλ 

νδψλ ηεο πφιεο ζε βάξνο ηνπ πνιηηηθνχ θφκκαηνο κε ηελ επσλπκία «Κνκκνπληζηηθφ 

Κφκκα Διιάδαο» βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 2 θαη 8 ηνπ λ. 2946/2001
9
. ηε 

ζπλέρεηα θνηλνπνηήζεθε ζην θαζ’ νπ απφζπαζκα βεβαησηηθνχ θαηαιφγνπ, κε ην 

νπνίν ηνπ γλσζηνπνηήζεθε φηη ην πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ έρεη ρξεσζεί ζηνπο 

θνξνινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. Καηά ησλ δχν σο άλσ πξάμεσλ 

(ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ απνζπάζκαηνο βεβαησηηθνχ 

θαηαιφγνπ), ην σο άλσ θφκκα άζθεζε αίηεζε αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο.  

Σν Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Θεζζαινλίθεο έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε αθχξσζεο κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 123/2017 απφθαζή ηνπ. Σν Γηθαζηήξην πξνζδηφξηζε σο απνθιεηζηηθφ 

αληηθείκελν ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λ. 2946/2001 ηελ ππαίζξηα αθηζνθφιιεζε κε ηελ 

νπνία πξνσζείηαη απνθιεηζηηθά εκπνξηθφο θαη επαγγεικαηηθφο ζθνπφο ή άιιε 

                                                                                                                                                                      
θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο ρξήζεσο ησλ αλσηέξσ ρψξσλ. 2. Η δηάζεζε ησλ ρψξσλ 

ηεο παξαγξάθνπ 1 γίλεηαη αλαινγηθά θαη επί ίζνηο φξνηο, γηα ηε ρξήζε ηνπο δελ απαηηείηαη άδεηα απφ 

νπνηαδήπνηε αξρή θαη δελ θαηαβάιιεηαη ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α. ηέινο δηαθήκηζεο ή απνδεκίσζε ρξήζεο. 

3. Καηά ηελ πεξίνδν βνπιεπηηθψλ, εθινγψλ α` θαη β` βαζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, επξσεθινγψλ ή 

δεκνςεθίζκαηνο, ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά ζπκβνχιηα ππνρξενχληαη, κέζα ζε πξνζεζκία ηεζζάξσλ 

(4) εκεξψλ απφ ηελ πξνθήξπμε ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ή ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ή «ή εθινγψλ α` 

θαη β` βαζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή ηνπ δεκνςεθίζκαηνο,»  λα δηαζέηνπλ κε απφθαζή ηνπο ζηα 

θφκκαηα, ζηνπο ζπλαζπηζκνχο θαη ζπλδπαζκνχο ππνςεθίσλ γηα ηελ πξνεθινγηθή πξνβνιή ηνπο, 

φινπο ηνπο ρψξνπο, πνπ θαζνξίζηεθαλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2946/2001 (ΦΔΚ 

224 Α΄), γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α.. ηελ πεξίπησζε απηή 

αλαζηέιιεηαη ε ηζρχο ησλ ζπκβάζεσλ κηζζψζεσο ησλ ρψξσλ απηψλ θαη κεηψλεηαη αλάινγα ην 

κίζζσκα». 

9
 Με επίθιεζε ησλ σο άλσ άξζξσλ ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο επέβαιιε αληίζηνηρα πξφζηηκα γηα 

παξάλνκε επηθφιιεζε δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ ζε βάξνο θαη άιισλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Σα θφκκαηα 

πνπ άζθεζαλ αίηεζε αθχξσζεο εμ φζσλ γλσξίδεη ν γξάθσλ ήηαλ ην ΚΚΔ (επί ηεο αίηεζεο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ε ζρνιηαδφκελε απφθαζε) θαη ε ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α. (επί ηεο αίηεζεο ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε 

αδεκνζίεπηε κέρξη ζηηγκήο ππ’ αξηζ. 159/2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο πνπ 

ηελ έθαλε δεθηή κε παξφκνην ζθεπηηθφ κε ηε ζρνιηαδφκελε).  



ζπλαθήο δξαζηεξηφηεηα, θαη γη’ απηφ ην ιφγν ηελ αληηκεηψπηζε σο έθθαλζε ηεο 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, ε νπνία πξέπεη λα 

ελαξκνλίδεηαη κε άιια επίζεο πξνζηαηεπφκελα απφ ην χληαγκα αγαζά, φπσο ην 

θπζηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ, ε νδηθή αζθάιεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ 

κεηαθνξψλ θαη ησλ ρξεζηψλ ησλ νδψλ ή ν ζεβαζκφο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

ζπλαηζζήκαηνο
10

.  Έηζη, εξκελεχνληαο ην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ απηνχ, έθξηλε φηη δελ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ νη δηαθεκίζεηο γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ 

πξνψζεζε πνιηηηθψλ ηδεψλ, πξνγξακκάησλ δξάζεο θαη άιισλ επηκέξνπο 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, νη νπνίεο απνηεινχλ έθθξαζε ηεο 

ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλεο ειεχζεξεο επηθνηλσλίαο απηψλ κε ηνπο πνιίηεο σο 

θνξέσλ δηακφξθσζεο ηεο πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη δελ πξνσζνχλ εκπνξηθφ ή 

επαγγεικαηηθφ ζθνπφ ή ζπλαθή δξαζηεξηφηεηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην Γηθαζηήξην 

απνθάλζεθε φηη ε δηαθίλεζε πνιηηηθψλ ηδεψλ εθ κέξνπο ησλ θνκκάησλ δελ είλαη 

δπλαηφ λα ζεσξεζεί σο δξαζηεξηφηεηα ζπλαθήο κε ηελ εκπνξηθή.   

Αθξηβψο ζηελ πξνεηξεκέλε δηαπίζησζε έγθεηηαη ε ζεκαζία ηεο 

ζρνιηαδφκελεο απφθαζεο: Δίλαη ε πξψηε θνξά θαηά ηελ νπνία Γηθαζηήξην θιήζεθε 

λα απνθαλζεί επί επηβνιήο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ γηα αθηζνθφιιεζε ζε βάξνο 

πνιηηηθνχ θφκκαηνο θαη’ επίθιεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2946/2001. Ο βαζηθφο 

ζπιινγηζκφο ηνπ Γηθαζηεξίνπ φηη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2946/2001
11

 αθνξνχλ ηελ 

νξηνζέηεζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εκπνξηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο δηαθήκηζεο σο εθδήισζεο ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ειεχζεξεο έθθξαζεο ενότει ηος ανηικειμένος ηοςρ, είλαη πεηζηηθφο. πγθεθξηκέλα, 

επεηδή ε δηαθήκηζε σο επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλδέεηαη κε ηνλ ππαίζξην 

ρψξν ζηνλ νπνίν αζθείηαη, ξπζκίδεηαη απφ ην λνκνζέηε θαηά ηξφπν ψζηε λα γίλεηαη 

κε φξνπο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ αληαγσληδφκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη δηαθεκηζηηθψλ 

εηαηξηψλ. Οη ξπζκίζεηο ηνπ λνκνζέηε ιακβάλνπλ ηε κνξθή ηεο ζέζπηζεο φξσλ, 

πξνυπνζέζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ ζηελ άζθεζε ηεο ππαίζξηαο άζθεζεο ηεο ελ ιφγσ 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία απνηειεί ην αληηθείκελν ησλ ξπζκίζεσλ 

ηνπ λφκνπ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ αλαθέξεηαη φηη «ν 
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 Βι. ζθ. 4 ηεο ζρνιηαδφκελεο απφθαζεο θαη ηηο εθεί παξαπεκπφκελεο απνθάζεηο ηΔ 4212/2013, 

3226/2012, 3827/2010. 

11
 Σν Γηθαζηήξην ζπκπεξηέιαβε ζηνλ κείδνλα ζπιινγηζκφ ηνπ ηα άξζξα 1, 2, 3 θαη 8 ηνπ λ. 2946/2001, 

βι. ζθ. 3 ηεο ζρνιηαδφκελεο απφθαζεο.  



λνκνζέηεο επηβάιιεηαη λα επεκβαίλεη ξπζκηζηηθά γηα ηελ απνηξνπή δεκηνπξγίαο 

ζπλζεθψλ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ ζε έλα ηκήκα ηεο αγνξάο κε ηδηαίηεξν 

δπλακηζκφ». Δίλαη ζαθέο φηη ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Θεζζαινλίθεο αμηνπνίεζε 

δεκηνπξγηθά ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ ηΔ σο πξνο ηελ ηεινινγηθή εξκελεία ηνπ λ. 

2946/2001. Πξάγκαηη, κε ζεηξά απνθάζεψλ ηνπ, ην αλψηαην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην 

έρεη θξίλεη φηη πξνέρσλ ζηφρνο ηνπ επίκαρνπ λφκνπ δελ είλαη ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο αιιά ε ξχζκηζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ζπλέπεηα νη 

δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λα ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

Γ΄ θαη φρη ηνπ Δ΄ Σκήκαηνο ηνπ ηΔ
12

.  

Πεξαηηέξσ, ην Γηθαζηήξην νξζά έθξηλε φηη ν λνκνζέηεο ξπζκίδεη ην δήηεκα 

ησλ φξσλ ηεο πξνβνιήο κελπκάησλ απφ πνιηηηθά θφκκαηα, καζεηηθέο, θνηηεηηθέο, 

ζπλδηθαιηζηηθέο θαη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ δελ 

επηδηψθνπλ θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο (πρ ηηο αζηηθέο εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα) κε εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ζε ζρέζε κε εθείλεο ηνπ λ. 2946/2001. 

Πξαγκαηηθά, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3023/2002, ην νπνίν έρεη πεξηιεθζεί 

σο άξζξν 44 ζηηο δηαδνρηθέο θσδηθνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίεο γηα ηελ εθινγή 

βνπιεπηψλ κε ηα π.δ. 351/2003, 96/2007 θαη 26/2012, ζέζπηζε θαλφλεο γηα ηελ 

ππαίζξηα πνιηηηθή δηαθήκηζε ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθινγηθήο πεξηφδνπ φζν 

θαη εθηφο απηήο. Οη «εηδηθφηεξνη» θαηά ην άξζξν 9 παξ. 1 ηνπ λ. 3023/2002 ρψξνη γηα 

ηελ πξνβνιή πνιηηηθψλ κελπκάησλ πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ απφ ηνπο ΟΣΑ αθξηβψο 

επεηδή ην κήλπκα, ν ραξαθηήξαο, ν ζθνπφο θαη ε ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ησλ 

πνιηηηθψλ κελπκάησλ θαη ηδεψλ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο 

εκπνξηθήο δηαθήκηζεο θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ κε εηδηθή, δηαθνξεηηθή 

δηάηαμε. Αληίζηνηρα, γηα ηνλ ίδην ιφγν ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο έρεη 

γλσκνδνηήζεη φηη «θαηά ηελ εηξεκέλε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν. 2946/2001 

ζηνπο ρψξνπο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ησλ ΟΣΑ επηηξέπεηαη ε δηαθήκηζε κφλν γηα ηελ 

πξνψζεζε “εκπνξηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζθνπψλ ή άιισλ ζπλαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ” φρη δε γηα πξνβνιή πνιηηηθψλ ζπλδπαζκψλ»
13

, αθξηβψο επεηδή ε 

πξνβνιή κελπκάησλ ησλ πνιηηηθψλ ζπλδπαζκψλ δηέπεηαη απφ μερσξηζηφ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην. Γελ είλαη ηπραίν φηη ν λνκνζέηεο πξνέβιεςε ξεηά ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

πνιηηηθψλ κελπκάησλ φηη δελ απαηηείηαη άδεηα απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαη δελ 
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 Βι. ηΔ 3827/2010, 618/2011, 3226/2012, φιεο δηαζέζηκεο ζηελ ΣΝΠ ΝΟΜΟ. 

13
 Βι. ηελ ππ’ αξηζ. 398/2006 γλσκνδφηεζή ηνπ, ΣΝΠ ΝΟΜΟ. 



θαηαβάιιεηαη ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α. ηέινο δηαθήκηζεο ή απνδεκίσζε ρξήζεο, ζε 

αληίζεζε κε ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 2946/2001 γηα ηελ εκπνξηθή 

αθηζνθφιιεζε πνπ επηβάιινπλ ζηνπο δηαθεκηζηέο ηε ιήςε πξνεγνχκελεο 

δηνηθεηηθήο άδεηαο θαη ηελ θαηαβνιή ηειψλ δηαθήκηζεο ή απνδεκίσζε ρξήζεο. Οη 

δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο απνδεηθλχνπλ ηε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε αθελφο κελ λα 

δηαθξίλεη ηελ πξνβνιή πνιηηηθψλ κελπκάησλ απφ ηηο εκπνξηθέο δηαθεκίζεηο πνπ 

γίλνληαη ζην πιαίζην επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αθεηέξνπ λα πξνζηαηεχζεη 

θαη λα νξηνζεηήζεη ηε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Με βάζε 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ινηπφλ, ε επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ιφγσ 

αθηζνθφιιεζεο ζε έλα πνιηηηθφ θφκκα πξνυπνζέηεη φηη ν αξκφδηνο Ο.Σ.Α. έρεη 

κεξηκλήζεη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνβιεπφκελσλ εηδηθψλ επηθαλεηψλ, θαη δε 

ρψξσλ γηα ηηο εκπνξηθέο δηαθεκίζεηο ζην πιαίζην επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη μερσξηζηψλ («εηδηθφηεξσλ») ρψξσλ γηα ηελ πξνβνιή ησλ πνιηηηθψλ κελπκάησλ 

ησλ θνκκάησλ. 

      

ΙΙΙ. Η ζςνηαγμαηική όψη ηος ζηηήμαηορ 

ε πξψην επίπεδν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ 

πληάγκαηνο θαηνρπξψλεη ηαπηφρξνλα ην αηνκηθφ δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία 

έθθξαζεο θαη ηε ζεζκηθή εγγχεζε ηεο ειεχζεξεο θαη πινπξαιηζηηθήο δηακφξθσζεο 

ηεο θνηλήο γλψκεο
14

. ’ απηφ ην πιαίζην, ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο πξνυπνζέηεη 

κεηαμχ άιισλ ην δηθαίσκα παζεηηθήο πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ θαη ηνλ 

πινπξαιηζκφ ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο, φπσο θαη φηη ε Πνιηηεία είλαη ππνρξεσκέλε 

λα απέρεη απφ ελέξγεηεο πνπ θαηαηείλνπλ ζην αληίζεην απνηέιεζκα
15

. Δπνκέλσο, ε 

αθηζνθφιιεζε,  νπνία ζπλίζηαηαη αθξηβψο ζηελ αλάξηεζε ησλ αθηζψλ ζε ρψξν 

δεκφζην θαζψο ν ζθνπφο ηεο αθίζαο είλαη ε γλσζηνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο ηεο ζε 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο, απνηειεί έθθαλζε ηεο ειεπζεξίαο απηήο θαη 

ζεκαληηθή κνξθή εθαξκνγήο ηεο. Σν άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο βέβαηα ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επηθαιχπηεηαη ή έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε άιιεο 
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 Βι. Κ. Υξπζφγνλνπ, Αηομικά και κοινυνικά δικαιώμαηα, άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2006, 

ζει. 292.   

15
 Βι. ηΔ 3880/2002, ΔηΑ, 2003, ζει. 1292 θαη γεληθφηεξα Κ. ηξαηειάηε, Σςνηάζζονηαρ ηο δικαίυμα 

ζηη δημόζια ηλεκηπονική επικοινυνία, άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2006, ζει. 219-220.  



ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο. Γελ ηίζεηαη φκσο δήηεκα in abstracto πξνηίκεζεο θάπνηαο 

ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο ζε βάξνο άιιεο, θαζψο νη δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην χληαγκα είλαη ηππηθά ηζνδχλακεο κεηαμχ ηνπο
16

. Η ιχζε πξέπεη λα αλαδεηείηαη 

ζηελ πξαθηηθή ελαξκφληζε ησλ ζπγθξνπφκελσλ δηαηάμεσλ ψζηε ην θαζέλα απφ ηα 

πξνζηαηεπφκελα αγαζά λα πξνζηαηεχεηαη ζην κέηξν ηνπ ακνηβαία δπλαηνχ ρσξίο ηελ 

επηινγή ηνπ ελφο θαη ηνλ παξακεξηζκφ ηνπ άιινπ
17

. Καηά ζπλέπεηα, ε αθηζνθφιιεζε 

σο εηδηθή έθθαλζε ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο δελ είλαη απεξηφξηζηε, δελ είλαη φκσο 

δπλαηφ λα θαηαξγεζεί ζηελ πξάμε ζην φλνκα ηεο πξνζηαζίαο ελφο άιινπ 

ζπληαγκαηηθά πξνζηαηεπφκελνπ αγαζνχ. 

Πεξαηηέξσ, ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο κε ηε ξήηξα «ηεξψληαο ηνπο 

λφκνπο ηνπ θξάηνπο» ζέηεη ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ππφ ηε γεληθή επηθχιαμε ηνπ 

λφκνπ. Η ελ ιφγσ πξφβιεςε ππνδειψλεη ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο φζσλ θαλφλσλ 

είλαη αλαγθαίνη γηα λα απνθηήζνπλ ζαθή λνκηθή δηάζηαζε νη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ δηεθδηθνχλ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία, δειαδή γηα λα ηππνπνηεζνχλ νη 

βαζηθφηεξεο ζρέζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ην πξνζηαηεπφκελν αληηθείκελν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ειεπζεξίαο κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

εθαξκνγή απηήο ηεο ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο
18

. Γελ ζέηεη έλα γεληθφ θαη ελ δπλάκεη 

απφιπην πεξηνξηζκφ ηεο ελ ιφγσ ειεπζεξίαο αιιά επηβάιεη ηε κέξηκλα ηεο Πνιηηείαο 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθψιπηεο άζθεζήο ηεο. Έηζη, φπσο είρε παξαηεξήζεη ήδε 

απφ ηα πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975 ν Αξηζηφβνπινο 

Μάλεζεο, νη λνκνζεηηθνί πεξηνξηζκνί ηεο αθηζνθφιιεζεο α) δελ είλαη δπλαηφ λα 

πεξηέρνπλ απαγνξεχζεηο ηέηνηαο έθηαζεο πνπ λα πξνζβάινπλ ηνλ ππξήλα ηνπ 

δηθαηψκαηνο, β) πξέπεη λα ζέβνληαη ηελ (κεηά απφ ην 2001 θαη ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλε) αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, θαη γ) πξέπεη λα ηίζεληαη γηα ηνπο ζθνπνχο 

ζηνπο νπνίνπο απνβιέπνπλ
19

. 

Η θαηνρχξσζε ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ηδεψλ θαηά ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ 

πληάγκαηνο πξέπεη, φηαλ πξφθεηηαη γηα πνιηηηθέο ηδέεο, λα εξκελεχεηαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 29 ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηε 
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 Βι. ηΔ (Οι.) 292/1984, ΤοΣ, 1985, ζει. 511 επ.   

17
 Βι. Φ. ππξφπνπινπ, Η επμηνεία ηος Σςνηάγμαηορ, 1999, ζ. 143 επ.   

18
 Βι. Ι. Κακηζίδνπ, Η επιθύλαξη ςπέπ ηος νόμος, άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2001, ζει. 207.   

19
 Βι. Α. Μάλεζε, «Η ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εληχπσλ θαη ε 

εθαξκνγή ηεο ζηελ πξάμε», ΤοΣ, 1/1977, ζει. 21 επ.  



ζπζηεκαηηθή έληαμή ηνπ ζην θεθάιαην γηα ηε ζχληαμε ηεο Πνιηηείαο θαη φρη ζ’ 

εθείλν γηα ηα αηνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα, αλαγλσξίδεη ηα θφκκαηα σο 

ζεζκνχο
20

. Η ζπληαγκαηηθή αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ δελ επηθχξσζε 

απιψο ην ξφιν ηνπο ζην πιαίζην ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, ν νπνίνο ήηαλ 

απνθαζηζηηθφο ήδε απφ ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ
21

, αιιά ηνλ αλαβάζκηζε 

απνλέκνληάο ηνπο επίζεκα ηνλ θχξην δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν κεηαμχ θξάηνπο θαη 

θνηλσλίαο. Η ζχγρξνλε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία ιεηηνπξγεί κέζσ ηνπ ζεζκνχ 

ησλ θνκκάησλ, ηα νπνία ζεσξείηαη φηη πξαγκαηψλνπλ ηε ιατθή θπξηαξρία, θαη γη’ 

απηφ ην ιφγν ε αξρή ηνπ πνιπθνκκαηηζκνχ ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ζεκειηψδεηο, κε 

αλαζεσξήζηκεο αξρέο ηνπ πληάγκαηνο
22

. Η ζεζκηθή ζεκαζία ησλ θνκκάησλ 

αλαδεηθλχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ππφ ην πξίζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πληάγκαηνο 

ηνπ 1975, ε νπνία επηβεβαίσζε ηε κεζνδνινγηθή παξαδνρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

φπνηα θη αλ είλαη ε θαηαζηαηηθή δηαξξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ νξγάλσλ ηνπ 

θξάηνπο, ην πην ζεκαληηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεχκαηνο είλαη ην θνκκαηηθφ 

ζχζηεκα ζην νπνίν ζηεξίδεηαη
23

. Ωζηφζν, ν ζεζκφο ησλ θνκκάησλ «πξνυπνζέηεη ηνλ 

ελεύθεπο ανηαγυνιζμό κάηυ από ίζερ πποϋποθέζειρ»
24

, αξρή ε νπνία θαιθηδεχεηαη 

ζηελ πξάμε απφ ηνπο κεραληζκνχο ηφζν ηνπ θξάηνπο φζν θαη ηεο αγνξάο.  Έηζη, ε 
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 Βι. Π. Φνπληεδάθε, Ενδοκομμαηική δημοκπαηία και Σύνηαγμα. Σςμβολή ζηιρ πολιηικέρ πποϋποθέζειρ 

και ζηην επμηνεία ηος άπθπος 29 ηος Σςνηάγμαηορ 1975/86, Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 

1987, ζει. 206 πνπ θάλεη ιφγν γηα δηηηή θχζε ησλ θνκκάησλ, αθνχ ελψ έρνπλ ζεζκηθφ ραξαθηήξα ελψ 

ηαπηφρξνλα ε ίδξπζε θαη ε ζπκκεηνρή ζ’ απηά απνηειεί ζεκειηψδεο αηνκηθφ θαη πνιηηηθφ δηθαίσκα. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηνρχξσζε ζην άξζξν 29 ηνπ πληάγκαηνο ελφο πνιηηηθνχ δηθαηψκαηνο 

ζπκκεηνρήο ζηε δηαρείξηζε ησλ θνηλψλ βι. Α. Μαληηάθε, Το ςποκείμενο ηυν ζςνηαγμαηικών 

δικαιυμάηυν καηά ηο άπθπο 25 παπ. 1 ηος Σςνηάγμαηορ, Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 1981, 

ζει. 144-145, Κ. Υξπζφγνλνπ, Σςνηαγμαηικό Δίκαιο, άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2003, ζει. 273.   

21
 Βι. ηελ θιαζζηθή αλάιπζε ηνπ Α. βψινπ, Το νέον Σύνηαγμα και αι βάζειρ ηος πολιηεύμαηορ, ηχπνηο 

Ππξζνχ ΑΔ, Αζήλαη 1928, ζει. 89-101 θαη ηνλ εθεί παξαηηζέκελν ππνκλεκαηηζκφ.  

22
 Βι. Α. Μαληηάθε, Ελληνικό Σςνηαγμαηικό Δίκαιο, η. Ι, άθθνπιαο, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2004, ζει. 

299, Δπ. Βεληδέινπ, Τα όπια ηηρ αναθεώπηζηρ ηος Σςνηάγμαηορ 1975, Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 

1984, ζει. 98-99, Θ. Ξεξνχ, «Οη παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 29 πλη. 1975-1986. Απφ ηηο πξνηάζεηο 

αλαζεψξεζεο ηνπ 1975 ζηελ απφθαζε ηνπ 1998» ζε Γ. Παπαδεκεηξίνπ (επηκ.), Αναθεώπηζη ηος 

Σςνηάγμαηορ και εκζςγσπονιζμόρ ηυν θεζμών, Αλη. N. άθθνπια, Αζήλα 2000, ζει. 153-155. 

23
 Βι. Ι. Κακηζίδνπ, Το κοινοβοςλεςηικό ζύζηημα. Δημοκπαηική απσή και κςβεπνηηική εςθύνη, 

αββάιαο, Αζήλα 2011, ζει. 134.  

24
 Γ. Σζάηζνο, Σςνηαγμαηικό Δίκαιο, η. Β΄, β΄ εθδ., Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή 1993, ζει. 

117 (ε ππνγξάκκηζε δηθή ηνπ). 



αθηζνθφιιεζε παξακέλεη ζηελ επνρή καο έλα βαζηθφ κέζν επηθνηλσλίαο ησλ 

θνκκάησλ κε ηνπο πνιίηεο, αθνχ σο δξαζηεξηφηεηα απνηειεί έλα απφ ηα πην 

ζπλεζηζκέλα, θζελά θαη εχρξεζηα κέζα έθθξαζεο θαη δηάδνζεο πνιηηηθψλ ηδεψλ, 

ηδίσο γηα ηα κηθξά πνιηηηθά θφκκαηα πνπ δελ έρνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο 

ζηα ΜΜΔ.  

Με ηε ζρνιηαδφκελε απφθαζε, ην Γηθαζηήξην αθχξσζε ηηο πξνζβαιιφκελεο 

πξάμεηο σο ζηεξνχκελεο λνκίκνπ εξείζκαηνο
25

. Πξαγκαηηθά, εάλ ην Γηθαζηήξην 

πξνρσξνχζε ζε εθαξκνγή ηνπ λ. 2946/2001 δπλάκεη ηνπ νπνίνπ επηβιήζεθε ην 

πξφζηηκν απφ ηε Γηνίθεζε, ζα εθάξκνδε δηαηάμεηο ελφο λφκνπ ν νπνίνο ζεζπίζηεθε 

κε δηαθνξεηηθή ratio θαη γηα λα ξπζκίζεη δηαθνξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ππνζέζεηο ζε 

ζρέζε κε ηελ έλδηθε. Η ζπλέπεηα κηαο ηέηνηαο επηινγήο ζα ήηαλ λα εθδψζεη κία 

απφθαζε πνπ ζα αλαγλψξηδε ηελ εγθπξφηεηα κηαο θχξσζεο, παξαβιέπνληαο ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο πξνζηαζίαο ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο πνιηηηθψλ ηδεψλ εθ κέξνπο 

ησλ θνκκάησλ θαη «ππνβαζκίδνληάο» ηελ ζην επίπεδν ηεο εκπνξηθήο δηαθήκηζεο. Σν 

ζπληαγκαηηθφ obiter dictum ηεο απφθαζεο έρεη απφ απηήλ ηελ άπνςε θαίξηα 

ζεκαζία: ε δηαθίλεζε ηδεψλ εθ κέξνπο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ απνηειεί «έθθξαζε 

ηεο ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλεο ειεχζεξεο επηθνηλσλίαο απηψλ κε ηνπο πνιίηεο 

σο θνξέσλ δηακφξθσζεο ηεο πνιηηηθήο βνχιεζεο»
26

. Σν Γηθαζηήξην αληιεί απφ ην 

χληαγκα έλα επηρείξεκα γηα ηελ απμεκέλεο ηππηθφο ηζρχνο πξνζηαζία ηεο 

δηαθίλεζεο ησλ κελπκάησλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Γελ πξφθεηηαη γηα κηα 

πεξίπησζε ζχκθσλεο κε ην χληαγκα εξκελείαο ηνπ λφκνπ, αθνχ εθείλε θαηεπζχλεη 

ην δηθαζηή σο πξνο ηελ επηινγή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εξκελεπηηθψλ εθδνρψλ ηνπ 

ίδιος λνκνζεηηθνχ θαλφλα
27

, αιιά γηα ζχκθσλε κε ην χληαγκα επηινγή ηνπ 

εθαξκνζηένπ λνκνζεηηθνχ θαλφλα κεηαμχ δςο διαθοπεηικών λνκνζεηηθψλ θαλφλσλ 

πνπ δηεθδηθνχζαλ εθαξκνγήο.   

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα θσηηζηεί θαη ε επζχλε ηεο Γηνίθεζεο, ε νπνία 

είλαη επξχηεξε ζε ζρέζε κε ηελ επίκαρε πεξίπησζε. Ο Γήκνο Θεζζαινλίθεο, κε 

νξίδνληαο ρψξνπο γηα ηελ έθθξαζε ησλ ηδεψλ θαη κελπκάησλ ησλ πνιηηηθψλ 
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 Βι. ζθ. 7 ηεο ζρνιηαδφκελεο απφθαζεο. 

26
 Βι. ζθ. 4 ηεο ζρνιηαδφκελεο απφθαζεο. 

27
 Γηα ηε λνκηθή θχζε ηεο ζχκθσλεο κε ην χληαγκα εξκελείαο ησλ λφκσλ βι. Β. Μπνπθνπβάια, Η 

ζύμθυνη με ηο Σύνηαγμα επμηνείαρ και ο δικαζηικόρ έλεγσορ ηηρ ζςνηαγμαηικόηηηαρ, Γηδ. Γηαηξηβή, 

Θεζζαινλίθε 2012, ζει. 202-246. 



θνκκάησλ φπσο πξνβιέπεη ν λ. 3023/2002 θαη επηηάζζεη ην χληαγκα, απνζηεξεί απφ 

ηα πνιηηηθά θφκκαηα ην δηθαίσκα λα εθθξάζνπλ θαη λα δηαδψζνπλ λφκηκα ηηο 

απφςεηο ηνπο κε ηε κνξθή ηεο αθηζνθφιιεζεο. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν, πξνζβάιιεη 

αλεπίηξεπηα θαη κε αλαινγηθά ηνλ ππξήλα ηνπ ζπληαγκαηηθνχ δηθαηψκαηνο ζηελ 

ειεχζεξε δηαθίλεζε πνιηηηθψλ ηδεψλ θαηά ηξφπν πνπ απαγνξεχεηαη ζηνλ ίδην ην 

λνκνζέηε, πφζν κάιινλ ζηε Γηνίθεζε. Δλψ κάιηζηα παξαβηάδεη άκεζα ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία θαη παξαθσιχεη θαίξηα ην δηθαίσκα λφκηκεο ειεχζεξεο έθθξαζεο θαη 

δηάδνζεο ησλ ηδεψλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ηαπηφρξνλα ζηελ επίκαρε πεξίπησζε 

επέβαιιε ζ’ έλα θφκκα δηνηθεηηθφ πξφζηηκν κε βάζε ηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα. Με άιια ιφγηα, ν ελ ιφγσ ΟΣΑ παξαλφκεζε φρη κφλν κε 

ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ «γηα πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο» ζε βάξνο πνιηηηθνχ 

θφκκαηνο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2946/2001, αιιά θαη δηφηη, παξφηη ππφρξενο, 

δελ έιαβε ηελ επηβαιιφκελε απφ ην λφκν θαη ην χληαγκα κέξηκλα γηα ηελ χπαξμε 

ρψξσλ λφκηκεο κεηάδνζεο ηνπ πνιηηηθνχ κελχκαηνο κέζσ αθηζνθφιιεζεο θαη άξα 

παξέιεηςε λα ελεξγήζεη λφκηκα, θαιθηδεχνληαο ζηελ πξάμε ην σο άλσ ζπληαγκαηηθά 

αλαγλσξηζκέλν θαη πξνζηαηεπφκελν δηθαίσκα.  

Σςμπέπαζμα 

Η ππ’ αξηζ. 123/2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο δελ 

αλέπηπμε ζε βάζνο ηε ζπληαγκαηηθή φςε ηεο πξνζηαζίαο ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο 

πνιηηηθψλ ηδεψλ. Σνχην βέβαηα δελ ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ επίιπζε ηεο έλδηθεο 

δηαθνξάο. Η θξίζε ηεο φκσο φηη νη δηαθεκίζεηο γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ πξνψζεζε 

πνιηηηθψλ ηδεψλ, πξνγξακκάησλ δξάζεο θαη άιισλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ απνηεινχλ έθθξαζε ηεο ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλεο 

ειεχζεξεο επηθνηλσλίαο απηψλ κε ηνπο πνιίηεο σο θνξέσλ δηακφξθσζεο ηεο 

πνιηηηθήο βνχιεζεο, είλαη αμηνζεκείσηε (θαη) απφ ηε ζθνπηά ηνπ πληαγκαηηθνχ 

Γηθαίνπ. Απηφο ν ζπιινγηζκφο ηεο αλαδεηθλχεη ηε ζπλάξζξσζε ελφο εληαίνπ 

θαλνληζηηθνχ πιέγκαηνο απνηεινχκελνπ απφ ηα άξζξα 14 θαη 29 ηνπ πληάγκαηνο 

θαη ην λ. 3023/2002, πνπ ξπζκίδεη ηελ πξνζηαζία ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο 

πνιηηηθψλ ηδεψλ.  Το εν λόγυ κανονιζηικό πλέγμα επιηάζζει ηη διαμόπθυζη δημόζιυν 

σώπυν για ηην πποβολή  πολιηικών ιδεών και μηνςμάηυν από ηα κόμμαηα διόηι αςηή 

αποηελεί θεμελιώδη ςλική πποϋπόθεζη ηόζο για ηην ππαγμάηυζη ηηρ ζςνηαγμαηικήρ 

πποζηαζίαρ ηηρ ελεύθεπηρ έκθπαζηρ, όζο και για ηην ενάζκηζη ηος ζςνηαγμαηικού 

πόλος ηυν κομμάηυν – ανηίζηποθα, ζε πεπίπηυζη μη διαμόπθυζηρ ηέηοιυν σώπυν με 



εςθύνη ηηρ Διοίκηζηρ, αποκλείει ηην επιβολή πποζηίμος ζε βάπορ ηυν πολιηικών 

κομμάηυν. Η ζπζηεκαηηθή παξαβίαζε απηνχ ηνπ θαλνληζηηθνχ πιέγκαηνο απφ θνξείο 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απνηειεί έλα ζνβαξφ θαη δηαξθέο πιήγκα ζηε 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ πνιηηηθψλ ηδεψλ κε φξνπο 

πξαγκαηηθήο πνιπθσλίαο θαη πινπξαιηζκνχ. 
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