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ΘΕΜΑ: Καθορισµός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική 
περίοδο των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών στους συνδυασµούς των υποψηφίων, 
για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτοµερειών. 
 
 
ΣΧΕΤ: Αριθµ. 45635/10-8-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
 
 
 
 

Σας διαβιβάζουµε σε φωτοαντίγραφο την αριθµ. 45635/10-8-2010 (ΦΕΚ 1289/τ.Β/10-8-2010) 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
«Καθορισµός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο 
των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών στους συνδυασµούς των υποψηφίων, για την 
προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτοµερειών», για ενηµέρωσή σας και πιστή 
εφαρµογή. 

 
 

 Με Εντολή Γενικού Γραµµατέα 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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ΕΠΕΙΓΟΝ  -  ΕΚΛΟΓΙΚΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Αθήνα 10  Αυγούστου  2010 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ              Αριθ. Πρωτ.: 45635  

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ     

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική 

περίοδο των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών στους συνδυασµούς των 

υποψηφίων, για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτοµερειών. 

 

 

 Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις:  

α) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ  138 Á ) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών κ΄ 

υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές» σε συνδυασµό 

µε αυτές του άρθρου 9 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄) «Χρηµατοδότηση των πολιτικών 

κοµµάτων από το Κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των 

οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των υποψήφιων βουλευτών». 

β) των άρθρων 1,2,3,4,5 και 15 παρ. 1 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 
Α΄), όπως ισχύουν. 

2. Την ανάγκη καθορισµού των σχετικών λεπτοµερειών του τρόπου χρήσης των χώρων που 

διατίθενται από τα δηµοτικά συµβούλια και κοινοτικά συµβούλια ή τον οικείο Γενικό 

Γραµµατέα Περιφέρειας στους συνδυασµούς των υποψηφίων για τις δηµοτικές και 

περιφερειακές αρχές, για την προβολή τους κατά την προεκλογική περίοδο των δηµοτικών 

και περιφερειακών εκλογών του Νοεµβρίου 2010. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του Κρατικού Προϋπολογισµού.   
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 
 Καθορίζουµε τον τρόπο χρήσης των χώρων που διατίθενται από τα δηµοτικά και 

κοινοτικά συµβούλια ή τον οικείο Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας στους συνδυασµούς των 

υποψηφίων για τις δηµοτικές και περιφερειακές αρχές για την προβολή τους κατά την 

προεκλογική περίοδο των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών του Νοεµβρίου 2010, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ  138 Á ), σε 

συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 9 του Ν. 3023/2002, (ΦΕΚ 146 Α΄) καθώς και κάθε 

αναγκαία λεπτοµέρεια, ως ακολούθως: 

 

1. Οι επικεφαλής των συνδυασµών υποψήφιοι δήµαρχοι ή υποψήφιοι περιφερειάρχες 

ή οι εκπρόσωποι των συνδυασµών τους συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη µε πρόσκληση του 

δηµάρχου ή του προέδρου της κοινότητας  αµέσως µε την έναρξη της προεκλογικής περιόδου 

για την διεξαγωγή των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών, µε σκοπό την κατανοµή των 

χώρων και τον καθορισµό του τρόπου χρήσης αυτών. 

 

 2. Σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι των συνδυασµών συµφωνήσουν οµόφωνα, 

υπογράφεται πρακτικό που είναι υποχρεωτικό για το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, το 

οποίο συγκαλείται αµέσως, µε µοναδικό θέµα τη διάθεση των δηµοτικών και κοινοτικών  

χώρων στους συνδυασµούς των υποψηφίων για την προεκλογική προβολή τους. 

 

 3. Αν στη σύσκεψη αυτή, που θα προκαλέσει ο δήµος ή η κοινότητα, δεν παρευρεθούν 

ή δεν συµφωνήσουν οι εκπρόσωποι των συνδυασµών των υποψηφίων για τις δηµοτικές και 

περιφερειακές εκλογές, το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο υποχρεούται να καθορίσει και 

διαθέσει από µόνο του τους χώρους αναλογικά και επί ίσοις όροις. Με τον όρο “αναλογικά” 

νοείται, ότι σε συνδυασµούς µε µεγάλη εκλογική δύναµη σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των 

τελευταίων δηµοτικών και νοµαρχιακών εκλογών, θα διατεθούν περισσότεροι χώροι για την 

προεκλογική τους προβολή, απ΄ ότι σε συνδυασµούς µε µικρή εκλογική δύναµη ή 

πρωτοεµφανιζόµενους. Για τους τελευταίους αυτούς (πρωτοεµφανιζόµενους) συνδυασµούς 

λαµβάνεται υπόψη και το στοιχείο της τυχόν υποστήριξής τους από πολιτικό κόµµα ή 

πολιτικά κόµµατα και η εκλογική δύναµη αυτών, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των 

τελευταίων βουλευτικών εκλογών. ∆εν θεωρείται πρωτοεµφανιζόµενος ο συνδυασµός που 
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εµφανίζεται µε διαφορετική ονοµασία απ΄ αυτήν των προηγούµενων δηµοτικών και 

νοµαρχιακών εκλογών, εφόσον ο επικεφαλής αυτών υποψήφιος είναι το ίδιο πρόσωπο. 

Με τη φράση “Επί ίσοις όροις”, νοείται ότι όλοι οι συνδυασµοί υποψηφίων 

δικαιούνται κατά την κατανοµή των χώρων σε ίση µεταχείρηση ως προς τους χώρους 

εκείνους οι οποίοι είναι προσφορότεροι λόγω θέσεως για την προεκλογική τους προβολή. 

 

 4. Η προβολή των συνδυασµών στους χώρους που διατίθενται γίνεται µέσα σε µόνιµα 

και σταθερά πλαίσια που έχουν κατασκευάσει οι δήµοι και οι κοινότητες ή σε προσωρινά και 

κινητά που κατασκευάζονται και τοποθετούνται µε δαπάνες των συνδυασµών. Μπορούν 

όµως να παραχωρηθούν και άλλοι χώροι πρόσφοροι για αφισσοκόλληση, ιδιαίτερα από τους 

δήµους ή τις κοινότητες που δεν έχουν προβεί στην κατασκευή και διάθεση στους 

συνδυασµούς των υποψηφίων, µόνιµων πλαισίων. 

 Μετά τον καθορισµό των χώρων αυτών από τα δηµοτικά και κοινοτικά συµβούλια ή 

τον οικείο Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας, απαγορεύεται η επικόλληση εντύπων σε κάθε 

άλλο χώρο. 

 

 5. Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση, η τοποθέτηση από τους συνδυασµούς, καλαίσθητων 

περιπτέρων ή άλλων κατασκευών στους χώρους που τους διατίθενται, των οποίων οι 

διαστάσεις δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερες από 2Χ2Χ2 µέτρα καθώς και τροχόσπιτα που το 

µήκος τους δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) µέτρα. 

Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3 αυτής της απόφασης. Στους χώρους 

αυτούς δεν επιτρέπεται η χρήση µεγαφωνικών συσκευών. 

 

 6. Σε περίπτωση που οι δήµοι και οι κοινότητες, έχουν τοποθετήσει µόνιµα πλαίσια σε 

στύλους των οργανισµών κοινής ωφέλειας και των Ο.Τ.Α., τα πλαίσια αυτά διατίθενται στους 

συνδυασµούς επίσης αναλογικά και επί ίσοις όροις. Με τον ίδιο τρόπο διατίθενται τα σταθερά 

πλαίσια της εµπορικής διαφήµισης που έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους και που 

την προεκλογική περίοδο διατίθενται στους συνδυασµούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 

3 του άρθρου 9 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄). 

 

 7. Απαγορεύεται η ανάρτηση αεροπανώ ή άλλων αντικειµένων πάνω από δρόµους, 

πλατείες και λοιπούς χώρους. Σε περίπτωση που τοποθετούνται πανώ η αεροπανώ οι δήµοι 

και οι κοινότητες υποχρεούνται για την άµεση αφαίρεσή τους. 
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 8. Επιτρέπεται η χρήση φωτεινών διαφανειών (σλάιτς) σε ανοικτούς χώρους που 

καθορίζονται από τα δηµοτικά και κοινοτικά συµβούλια, µε την προϋπόθεση ότι δεν 

παρεµποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και δεν δηµιουργούνται γενικά 

οποιασδήποτε µορφής κυκλοφοριακά προβλήµατα. 

 

 9. Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σηµαιών και γενικά προεκλογικού 

διαφηµιστικού υλικού, από πλαστική ύλη, επειδή το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιµο και 

επιβαρύνει το περιβάλλον. Επίσης απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέϊ, 

χρώµατα κ.λ.π. 

 

 10. Απαγορεύεται η χρήση διαφηµιστικών τρυκ, γιατί η µαζική ρίψη τους συµβάλλει 

στη ρύπανση των πόλεων και χωριών και καθίσταται έτσι προβληµατικός ο καθαρισµός των 

φρεατίων. 

 

 11. ∆εν επιτρέπεται η επικόλληση αφισσών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η 

χρήση χώρων που έχουν διατεθεί, σύµφωνα µε την απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού 

συµβουλίου σε άλλους συνδυασµούς. 

 

 12. Οι συνδυασµοί οφείλουν να φροντίζουν για την ευπρεπή εµφάνιση των χώρων 

που τους διατέθηκαν µε την περισυλλογή των αφισσών και τον καθαρισµό των χώρων από τις 

κολλητικές ουσίες κ.λ.π. 

 

 13. Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τα τροχόσπιτα που τυχόν 

τοποθετήσουν οι συνδυασµοί, πρέπει να αποσυρθούν µε φροντίδα τους, µέσα σε πέντε (5) 

ηµέρες από την ηµέρα των εκλογών, εκτός αν η ψηφοφορία επαναληφθεί την επόµενη 

Κυριακή σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 

Α΄), οπότε αυτά αποσύρονται µέσα σε πέντε (5) επίσης ηµέρες µετά την επαναληπτική 

ψηφοφορία. 

 Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής, οι δήµοι και οι κοινότητες υποχρεούνται να 

τα αποµακρύνουν ή να τα καταστρέφουν. 
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14. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ  138 Á ) η 

προεκλογική περίοδος των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών του Νοεµβρίου 2010, για 

την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού και συνεπώς και των διατάξεων της παρούσας 

απόφασης, αρχίζει από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού δηλαδή από την 9η Αυγούστου 2010.  

Η περίοδος αυτή επεκτείνεται κατά µία εβδοµάδα στις περιπτώσεις επανάληψης της 

ψηφοφορίας την επόµενη των γενικών εκλογών Κυριακή, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις 

του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), αλλά µόνο για τους συνδυασµούς των 

υποψηφίων για τις δηµοτικές και περιφερειακές αρχές που παίρνουν µέρος στην 

επαναληπτική εκλογή. 

 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 

    ΙΩΑΝΝΗΣ  ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ         

1. Υπ. Προστασίας του Πολίτη/Κ.Α.Α/∆.Γ.Α- 1ο Τµήµα 

2. κ. κ. Γενικούς Γραµµατείς Περιφερειών - Έδρες τους    

3. κ.κ. Προέδρους Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 

4. κ. κ. Νοµάρχες  - Έδρες τους       

5. κ.κ. ∆ηµάρχους & Προέδρους Κοινοτήτων                  

6. ∆ήµους και Κοινότητες Χώρας  

   (Μέσω Γ.Γ. Περιφερειών)    

7. Εθνικό Τυπογραφείο  

(παρακαλούµενο για τη δηµοσίευση)  

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 

4. Γεν. ∆/ντή Αναπτ. Προγραµµάτων 

5. ∆/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ.  

(παρακαλούµενο για τη δηµοσίευση της παρούσας  

στον ιστότοπο του Υπουργείου) 

6. ∆.νση Εκλογών (3 αντίγραφα)  


