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Έχοντας υπόψη:
/

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παραγρ. 1 του νόυου 

' 1491/1984 (ΦΕΚ 173).

2. Τις απόφεις που διατύπωσαν τα πολιτικά κόμματα 

για τον τρόπο κατανομής και χρήσιις των χώρων που Οα του 

διατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο.
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Καθορίζουμε τον τρόπο χρήσης των χώρων που διατίθενται 

στα πολιτικά κόμματα για την προβολή τους κατά την 

προεκλογική περίοδο, των Βουλευτικών εκλογών από τα Δήμο 

τικά και Κοινότικό συμβούλια ή τον Νομάρχη,σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1491 /84̂ , καθώς-και 

κάθε αναγκαία ^επτομέρια, ως ακολούθως:

1. Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων που μετόχου 

στις εκλονός συνέρχονται σε κοινή σύοκεΦπ με πρόσκληση 

του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας το ορνότερο 

μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών από την προκήρυξη 

των εκλογών για την κατανομή των χώρων και τον καίορισι 

του τρόπου χρήσης των.

2. Σε περίπτωση που τα κόμματα συμφωνήσουν ομόφωνι
γ···„

υπογράφεται πρακτικό, που είναι υποχρεωτικό



για το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο που συγκαλείται

αμέσως με μοναδικό θέμα τη διάθεση δημοτικών ή κοινοτικών 

χώρων στα πολιτικά κόμματα για την προεκλογική τους 

προβολή. ··»

3. Αν στη σύσκεψη αυτή, που θα προκαλέσει ο'δήμος

ή η κοινότητα, δεν παρορεθούν ή δεν συμφωνήσουν τα πολι

τικά κόμματα^το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο υποχρεού- 

ται να καθορίζει και διαθέτει από μόνο του τους χώρους 

αναλογικά και επί ίσοις όροι̂ ς.

Με τον όρο "αναλογικά" νοείται ότι σε κόμματα με

μεγάλη εκλογική δύναμη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των

τελευταίων Βουλευτικών εκλογών θα διατεθούν περισσότεροι

χώροι για την-προεκλογική τους προβολή απ'ότι σε κόμματα.

με μικρή εκλογική βύναμη ή πρωτοεμφανιζόμενα. Στην

περίπτωση αυτή δεν θα τηρείται απόλυτη αναλογικότητα )
/

στην κατανομή των χώρων με βάση την εκλογική δύναμη 

των κομμάτων και σε απόλυτη αντιστοιχεία με αυτή και 

οι επιπλέον χώροι που θα παραχωρούνται στα κόμματα με 

μικρή εκλογική δύναμη ή στα πρωτοεμφανιζόμενα θα 

αφαιρούνται αναλογικά από τα δύο κόμματα με την μεγαλύ

τερη δύναμη. -

Με τη φράση "επί ίσοις όροις" νοείται ότι όλα τα 

πολιτικά κόμματα δικαιούνται κατά την κατανομή των 

χώρων σε ίση μεταχείριση ως προς τους χώρους εκείνους 

οι οποίοι είναι προσφορότεροι λόγω θέσεως για την 

προεκλογική τους προβολή.

4. Η προβολή των πολιτικών κομμάτων στους χώρους 

που διατίθενται γίνεται μέσα σε μόνιμα και σταθερά 

πλαίσια που έχουν κατασκευάσει οι δήμοι και οι κοινότη

τάς ή σε προσωρινά και κινητά που κατασκευάζονται και
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τοποθετούνται με δαπάνες των κομμάτων. Μπορούν όμως 

να παραχωρηθούν και άλλοι χώροι πρόσφοροι για αφισσοκό- 

ληοιι, ιδιαίτερα yrt* διημοι# εκεί νο^ που δεν έχουν προβεί 

στη'/ κατασκευή και διάθεση στα πολιτικά κόμματα μόνιμων 

πλαισίων. Μετά τον καθορισμό των χώρων * αυτών από τα 

δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια ή τον νομάρχη^απαγορεύ

εται η επικόλληση εντύπων σε κάθε άλλο χώρο.

5. Επιτρέπεται κατ'εξαίρεση η τοποθέτηση από τα πο-
, · ν  φ ,

λιτικά κόμματα καλαίσθητων περιπτέρων ή άλλων κατασκευών 

στους χώρους που τρυς διατίθενται, των οποίων οι διαστά

σεις δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 2 ·Χ 2 X 2 

μέτρα̂ , καθώς και τροχόσπιτα που το μήκος τους δεν μπρεί να 

υπερβαίνει τα τέσσερα(4) μέτρα. Στην περίπτωση 

αυτή ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου του 3 αυτής 

της απόφασης.
1

Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η 'ΧΡήση μεγαφώ- 

νικών συσκευών. .

6. Σε περίπτωση που οι δήμοι και όι κοινότητες έχουν/
τοποθετήσει μόνιμα πλαίσια στύλους των οργανισμών 

κοινής ωφέλειας και των Ο.Τ.Α., τα πλαίσια αυτά διατίθεν

ται στα πολιτικά κόμματα αναλογικά και επί ίδοις όροις.

Με τον ίδιο τρόπο δι'ατίιθρνται τα σταθερά πλαίσια της . 

εμπορικής διαφήμισης που έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρη

στους, δημοτικούς και κοινοτικούς χώρους και που την 

προεκλογική περίοσο διατίθενται στα πολτικά κόμματα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του 

Ν. 1491/84.

7. Απαγορεύεται η ανάρτηση αεροπανώ ή άλλων αντικει

μένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους.

Σε περίπτωση που τοποθετούνται πανώ ή αεροπανώ^

¡,. οι δήμοι και-pL κοινότητες υποχρεούνται στην άμεση V .
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αφαίρεση τους.

8. Απαγορεύεται η χρήση φωτεινών διαφανείων (σλάϊτς) 

σε ανοικτούς χώρους, καθώς και π χρήση χρωστικών ουσίων 

όπως σπρέι', χρώματα κ.λ.π.

9. Δεν επιτρέπεται π επικόλληση αφισσών ή. άλλων 

εντύπων σε πλαίσια καθώς και η χρήση χώρων που έχουν

διατεθεί, σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού ή κοινο-
, · \

τικού συμβουλίου σε άλλα κόμματα.

10. Τα πολιτικά κόμματα 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.

11. Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές^ καθώς και τα

τροχόσπιτα που τυχόν τοποθετήσουν τα πολιτικά κόμματα^ 

πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους μέσα σε πέντε 

(5) ημέρες από την ημέρα των εκλονών. . · .

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής οι δήμοι και οι 

κοινότητες υποχρεούνται να τα απομακρύνουν ή  να τα 

καταστρέφουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήοεως
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