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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ 

    
 
     Θεσσαλονίκη 21-9-2010 
 
 
      Αριθµ. Πρωτ. 26233 

Πληροφορίες: Γ. Αναγνώστου 
Τηλ: 2313309195 
Fax: 2313309175 
 

ΠΡΟΣ: 1. ∆ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης 

 

2. ∆ήµους Ν. Θεσσαλονίκης 

 

3. Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών & 
Εκλογικών Παραβάσεων Π.Κ.Μ. 

  
 ΚΟΙΝ: ∆/νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ∆ιοίκησης 

Νοµών Π.Κ.Μ. 

(για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού) 

 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός ωρών λειτουργίας και βαθµού έντασης των µεγαφωνικών εγκαταστάσεων 
των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. των συνδυασµών κατά την προεκλογική περίοδο των 
δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών και άλλων λεπτοµερειών. 
 
ΣΧΕΤ: Αριθµ. 49317/31-8-2010 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη 
 
 
 

Σας ενηµερώνουµε ότι στο ΦΕΚ 1358/τ.Β΄/1-9-2010 δηµοσιεύθηκε η Αριθµ. 49317/31-
8-2010 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 
Προστασίας του Πολίτη «Καθορισµός ωρών λειτουργίας και βαθµού έντασης των 
µεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. των συνδυασµών κατά την 
προεκλογική περίοδο των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών και άλλων λεπτοµερειών». 

Η πιο πάνω Κ.Υ.Α. έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. www.rcm.gr και στη 
διαδροµή Περιφερειακές και ∆ηµοτικές Εκλογές 2010 - Εκλογές 2010 - Εγκύκλιοι. 

Οι κ.κ. ∆ήµαρχοι παρακαλούνται όπως εκτυπώσουν, αναπαράγουν και κοινοποιήσουν 
την πιο πάνω Κ.Υ.Α. στα δηµοτικά συµβούλια προκειµένου να ενηµερωθούν για το 
περιεχόµενό της, καθώς και για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του φορέα τους. 

 
 

 Με Εντολή Γενικού Γραµµατέα 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 

ΤΟΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 



ΕΠΕΙΓΟΝ  -  ΕΚΛΟΓΙΚΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Αθήνα  31 Αυγούστου  2010 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ               Αριθ. Πρωτ.: 49317  
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 
 
Ταχ. ∆/νση: Ευαγγελιστρίας 2     
Ταχ. Κώδικας: 101 83      
Πληροφορίες: Χ. Σωτηροπούλου     
Τηλέφωνο: 2131361139      
         
 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός ωρών λειτουργίας και βαθµού έντασης των µεγαφωνικών 
εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. των συνδυασµών  κατά την προεκλογική 
περίοδο των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών και άλλων λεπτοµερειών. 

 
'Έχοντας υπόψη : 

 
1. - Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ  138 Á ) «Εκλογικές 

δαπάνες συνδυασµών κ΄ υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές 

εκλογές». 

 
2. - Την ανάγκη καθορισµού των ωρών λειτουργίας και του βαθµού έντασης των µεγαφωνικών 

εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. των συνδυασµών κατά την προεκλογική 

περίοδο των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών, καθώς και άλλων λεπτοµερειών, 

απαραιτήτων για την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων. 

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

του Κρατικού Προϋπολογισµού.   

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

Καθορίζουµε τις ώρες λειτουργίας και το βαθµό έντασης των µεγαφωνικών 

εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων, των γραφείων και των οχηµάτων των συνδυασµών 



για την εκλογή τους στις δηµοτικές και περιφερειακές αρχές κατά την προεκλογική περίοδο 

των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών του Νοεµβρίου 2010 καθώς και κάθε άλλη 

σχετική λεπτοµέρεια, ως ακολούθως: 

 

1. - Χρήση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τα εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήµατα των 

συνδυασµών για τις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές, επιτρέπεται µόνο µία ηµέρα πριν 

από τις προγραµµατισµένες κεντρικές ή τοπικές συγκεντρώσεις και τις παρακάτω ώρες: 

α) Από 19.00 - 22.00 την προηγούµενη από τη συγκέντρωση ηµέρα. 

β) Από 11.00-13.00 την ηµέρα της συγκέντρωσης. 

γ) Μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν την προγραµµατισµένη ώρα έναρξης της 

συγκέντρωσης και  

δ) ∆έκα πέντε (15) λεπτά της ώρας µετά τη λήξη της συγκέντρωσης. 

 
2.- Τις παραπάνω ώρες, επιτρέπεται η εκφώνηση µόνο συνθηµάτων. Κατ' εξαίρεση 

επιτρέπεται η µετάδοση µουσικών υποκρούσεων και ασµάτων στις περιπτώσεις (γ) και (δ) 

της προηγουµένης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση των µεγαφωνικών 

εγκαταστάσεων σε ώρες κοινής ησυχίας. 

 
3.- Απαγορεύεται η χρήση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων κάθε µορφής σε περίπτερα ή άλλες 

κατασκευές, καθώς και σε τροχόσπιτα που θα τοποθετηθούν από τους συνδυασµούς σε 

χώρους που θα παραχωρηθούν σ' αυτούς από τους δήµους και τις κοινότητες, έστω και αν σε 

κάποιο από αυτά χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκλογικού κέντρου. 

 
  4.- Απαγορεύεται απολύτως, η χρήση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων, σε εκλογικά κέντρα, 
γραφεία και οχηµάτα, εφόσον γειτνιάζουν µε νοσηλευτικά ιδρύµατα, οίκους ευγηρίας ή 
σχολεία. 
 
5.- Ο βαθµός της έντασης των µεγαφωνικών εγκαταστάσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 

70 D.B. στην πηγή εκποµπής. 

 
6.- Απαγορεύεται εντελώς η χρήση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων κάθε µορφής από εκλογικά 

κέντρα, γραφεία και οχήµατα των συνδυασµών κατά την παραµονή και την ηµέρα των 

εκλογών. 

 
7.- 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 των διατάξεων της παρούσας, 

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         Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ                              ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

                 ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
 

 

 

             ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ      ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

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

2. κ.κ. Γεν. Γραµµατείς Περιφερειών – Έδρες τους 

3. κ.κ. Προέδρους Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 

4. κ.κ. Νοµάρχες - Εδρες τους 

5. κ.κ. ∆ηµάρχους & Προέδρους Κοινοτήτων 

    (Μέσω Γ.Γ. Περιφερειών)  

6. ∆ήµους και Κοινότητες Χώρας 

    (Μέσω Γ.Γ. Περιφερειών)  

7. ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ                                       

    (παρακαλούµενο για την δηµοσίευση) 

 

                                                                                 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείo 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)  

 


