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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗ Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗ Μ ΟΚΡΑΤΙΑΣ

16 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1305

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 27212

Καθορ ισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντα 
σης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλο
γικών κέντρω ν κ.λπ. τω ν συνδυασμώ ν κατά την 
προεκλογική  π ερ ίοδο  τω ν  εκλογώ ν του  Μ ά ϊου  
2019, για την  ανάδειξη τω ν μελών του  Ευρω παϊ
κού Κοινοβουλίου, των δημοτικώ ν και περιφερει
ακών εκλογών καθώς και άλλων λεπτομερειών.

ΟΙ ΥΠ Ο ΥΡΓΟ Ι
ΕΣΩ ΤΕΡ ΙΚΩ Ν  - ΠΡΟ ΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΟ Υ  ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
Ι.Τ ου  ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμω ν και πράξεων των κυβερ
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα  Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 
(Α ' 112).

2. Του άρθρου 5 παρ. 3 του  ν. 3870/2010 (Α ' 138) 
«Εκλογικές δαπάνες συνδυασμώ ν 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 διατά
ξεις» (Α ' 89).

4. Της παρ. 4 του άρθρου 6 και της παρ. 6 του άρθρου 
46  του  ν. 4555/2018 «Μ εταρρύθμιση  του  θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης... Λοιπές δ ιατά
ξεις αρμοδ ιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις» (Α ' 133).

5. Των άρθρω ν 46  παρ. 2 και 48 παρ. 2 του π.δ. 26/ 
2012 "Κωδικοποίηση σ 'ενιαίο κείμενο των διατάξεων της 
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών" (Α ' 57).

6. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Δ ιοικητικής Μ εταρρύθμισης και Ηλε
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργεί
ου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ο ικονο

μίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μ ε 
ταφορών και Δικτύων» (Α ' 208).

7. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω

τερικών» (Α ' 180).
8. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω

τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ' 160).
9. Την ανάγκη καθορισμού των ωρών λειτουργίας και 

του βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων 
των εκλογικών κέντρων κ.λπ. 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 δ ιατάξεις τη ς  απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ώρες λειτουργίας και το  βαθμό έντα
σης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών 
κέντρων, των γραφείων και των οχημάτων των συνδυ
ασμών κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για 
την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
των δημοτικώ ν και περιφερειακών εκλογών του  Μαΐ- 
ου 2019 καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ως 
ακολούθως:

1. Χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τα εκλο
γικά κέντρα, γραφεία και οχήματα  των συνδυασμών, 
επιτρέπεται μόνο μία ημέρα πριν από τις προγραμματι
σμένες κεντρικές ή τοπικές συγκεντρώσεις και κατά την 
ημέρα της συγκέντρωσης τις παρακάτω ώρες:

α) Από 19.00 - 22.00 την προηγούμενη από τη συγκέ
ντρω ση ημέρα.

β) Από 11.00-13.00 την ημέρα της συγκέντρωσης.
γ) Μ ία  (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν την π ρ ο 

γραμματισμένη ώρα έναρξης της συγκέντρωσης και
δ) Δέκα πέντε (15) λεπτά της ώρας μετά τη λήξη της 

συγκέντρωσης.
2. Τις παραπάνω ώρες, επιτρέπεται η εκφώνηση μόνο 

συνθημάτων. Κατ ' εξα ίρεση επιτρέπεται η μετάδοση 
μουσικώ ν υποκρούσεω ν και ασμάτω ν στις περιπτώ 
σεις (γ) και (δ) της προηγουμένης παραγράφου. Σε κάθε 
περίπτω ση απαγορεύεται η  χρήση των μεγαφωνικών 
εγκαταστάσεων σε ώρες κοινής ησυχίας.
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3. Απαγορεύεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσε
ων κάθε μορφής σε περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς 
και σε τροχόσπιτα που θα τοποθετηθούν από τους συνδυ
ασμούς 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. Απαγορεύετα ι απολύτως, η χρήση  μεγαφωνικών 
εγκαταστάσεων, σε εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήμα
τα, εφόσον γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα, οίκους 
ευγηρίας ή σχολεία.

5. Ο  βαθμός της έντασης των μεγαφωνικών εγκατα
στάσεων δεν θα πρέπει να  υπερβαίνει τα 70 Ο.Β. στην 
πηγή εκπομπής.

6. Απαγορεύεται εντελώς η χρήση μεγαφωνικών εγκα
ταστάσεων 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 

διάταγμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2019

 Οι Υπουργοί______

Εσωτερικών Προστασίας του Πολίτη
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