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ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 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 εκλογών του Μαΐου 2019, για την ανάδειξη των µελών
του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών

καθώς και άλλων λεπτοµερειών.

airetos.gr
'Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄112).
2. Του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3870/2010 (A΄138) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και
υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές».
3. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4255/2014 «Εκλογή µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89).
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4. Της παρ. 4 του άρθρου 6 και της παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθµιση
του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης … Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133).
5. Των άρθρων 46 παρ. 2

και 48 παρ. 2 του π.δ/τος 26/2012 "Κωδικοποίηση σ' ενιαίο

κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών" (Α΄57).
6. Του π.δ/τος 123/2016 «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης

και

Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνησης,

ανασύσταση

του

Υπουργείου

Τουρισµού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µετονοµασία Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων» (Α΄208).
7. Του π.δ/τος 141/2017 «Οργανισµός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
8. Του π.δ/τος 88/2018 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄160).
9. Την ανάγκη καθορισµού των ωρών λειτουργίας και του βαθµού έντασης των
µεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κλπ. των συνδυασµών κατά την
προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου,

των

δηµοτικών

και

περιφερειακών

εκλογών,

καθώς

και

άλλων

λεπτοµερειών, απαραιτήτων για την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Αποφασίζουµε

Καθορίζουµε τις ώρες λειτουργίας και το βαθµό έντασης των µεγαφωνικών
εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων, των γραφείων και των οχηµάτων των συνδυασµών
κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών του Μαΐου 2019 καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια, ως ακολούθως:

1. Χρήση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τα εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήµατα των
συνδυασµών, επιτρέπεται µόνο µία ηµέρα πριν από τις προγραµµατισµένες κεντρικές ή
τοπικές συγκεντρώσεις και κατά την ηµέρα της συγκέντρωσης 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.
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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, 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 οχήµατα, 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 της παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 4255/2014, η ηµέρα για τη
διεξαγωγή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίζεται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Κ.Α.Α./∆.Γ.Α.-1ο Τµήµα
2. κκ. Συντονιστές Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
3. κκ. Περιφερειάρχες
4. κκ. Αντιπεριφερειάρχες - Έδρες τους
5. κκ. ∆ηµάρχους
6. ∆ήµους της Χώρας
7. Εθνικό Τυπογραφείο
(παρακαλούµενο για την δηµοσίευση)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα
3. Γεν. ∆/νση Εσωτερικών και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης
4. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
5. ∆.νση Εκλογών

