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ΘΕΜΑ: «Προβολή πολιτικών κοµµάτων και υποψηφίων κατά την προεκλογική 

περίοδο» 

 

Ενόψει των προσεχών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεµβρίου 2015 και µε 

αφορµή σχετικά ερωτήµατα που έχουν διατυπωθεί αναφορικά µε την προβολή πολιτικών 

κοµµάτων και υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.3023/2002 (Α΄146) όπως 

αντικαταστάθηκε µε αυτές του άρθρου 8 του ν.4304/2014 (Α΄234), κατά την περίοδο 

βουλευτικών, εκλογών α΄ και β΄ βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης, ευρωεκλογών ή 

δηµοψηφίσµατος, τα δηµοτικά συµβούλια υποχρεούνται, µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) 

ηµερών από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών ή του δηµοψηφίσµατος ή εκλογών 

α΄και β΄ βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή του δηµοψηφίσµατος, να διαθέτουν µε απόφασή 

τους στα κόµµατα, στους συνασπισµούς και συνδυασµούς υποψηφίων για την προεκλογική 
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προβολή τους, όλους τους χώρους, που καθορίστηκαν, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 

3 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α'), για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης στον οικείο Ο.Τ.Α. 

Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.1 
α του ν.3023/2002 «Κατά τη 

διάρκεια της προεκλογικής περιόδου απαγορεύεται στα κόµµατα και τους συνασπισµούς 

κοµµάτων: α. Η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανώ, πανώ, αφισών και κάθε άλλου είδους 

υλικού προβολής, εκτός των χώρων της παραγράφου 3 του άρθρου 9». 

Περαιτέρω, µε βάση τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.1 α του ν.3023/2002 

«Κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους υποψήφιους βουλευτές: α. Η ανάρτηση ή 

επικόλληση σε εξωτερικούς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε κάθε µορφής 

αυτοκινούµενα µέσα, αεροπανώ, πανώ, γιγαντοαφισών, αφισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου 

είδους υλικού προβολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε µορφής για 

την προσωπική τους προβολή, καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή 

συνθηµάτων σε οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο». Εν προκειµένω, οι δήµαρχοι υποχρεούνται 

για την άµεση καθαίρεση των αεροπανώ και πανώ, την αποκόλληση των γιγαντοαφισών, 

αφισών, φωτογραφιών κ.λπ., την αποσυναρµολόγηση των πρόσκαιρων κατασκευών και τον 

καθαρισµό από χρωστικές ουσίες των εξωτερικών χώρων. Επισηµαίνεται ότι, βάσει της 
παρ.4 του άρθρου 27 του ν.3023/2002, η µη τήρηση από τους δηµάρχους της ανωτέρω 

υποχρέωσης και υπό την προϋπόθεση ότι προηγήθηκε έγγραφη ενηµέρωσή τους από την 

Επιτροπή Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του Άρθρου 3 Α του 

ν.3213/2003 (άρθρα 1 παρ.1 στοιχείο ιε΄ και 19 του ν.4304/2014 µε τα οποία τροποποιείται 

το άρθρο 21 του ν.3023/2002), συνιστά ποινικό αδίκηµα, που τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης 

τουλάχιστον έξι µηνών.  

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει σαφώς ότι, δεν είναι επιτρεπτή η ανάρτηση ή 

επικόλληση αφισών, πανώ κ.λ.π. για τα πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων 

σε άλλους χώρους εκτός εκείνων που έχουν διατεθεί από τους οικείους δήµους για το σκοπό 

αυτό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 παρ.1 
α του ν.3023/2002. Τυχόν παράβαση της 

σχετικής απαγόρευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.8 του νόµου αυτού, 

επισύρει πρόστιµο ίσο µε το 5% της τελευταίας, κάθε φορά, καταβληθείσας προς το κόµµα ή 

το συνασπισµό τακτικής χρηµατοδότησης ή µε πρόστιµο µέχρι δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) 

ευρώ, αν πρόκειται για κόµµα ή συνασπισµό που δεν λαµβάνει κρατική χρηµατοδότηση. 

Επίσης, από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η ανάρτηση ή επικόλληση αφισών, πανώ κ.λ.π 

δεν είναι επιτρεπτή ούτε για τους υποψήφιους βουλευτές και για τυχόν παράβαση 

επιβάλλεται στον υποψήφιο βουλευτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.4 του 

ίδιου ανωτέρω νόµου, πρόστιµο µέχρι του ύψους της ετήσιας βουλευτικής αποζηµίωσης, 
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ανάλογα µε τη σοβαρότητα, τον αριθµό και τη συχνότητα των παραβάσεων, καθώς και την 

προκαλούµενη ρύπανση και προσβολή της αισθητικής. 

 

Τέλος, υπενθυµίζεται ότι, καταργήθηκαν οι Τοπικές Επιτροπές Ελέγχου Εκλογικών 

Παραβάσεων που συγκροτούνταν στην έδρα κάθε περιφέρειας και για τυχόν καταγγελίες 

αποφαίνεται πλέον η ανωτέρω Επιτροπή Ελέγχου.  

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                    Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

1. Βουλή των Ελλήνων 

Επιτροπή Ελέγχου       

Γραφείο κας Γ’ Αντιπροέδρου           ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ 

2. κκ. Γενικούς Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 

3. κκ. Περιφερειάρχες 

4. κκ. Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας έδρας νοµών 

5. ∆ήµους της χώρας  (µέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών) 

 

6. Πολιτικά κόµµατα:       

- ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ  

Πλατεία Ελευθερίας 1 

Τ.Κ. 105 53 ΑΘΗΝΑ 

- ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Λεωφ. Συγγρού 340 

Τ.Κ. 176 73  ΑΘΗΝΑ 

- ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

Μεσογείων 131 

Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ 

- ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ  

Σεβαστουπόλεως 22  

Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ 

- ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Λεωφόρος Ηρακλείου 145 

Τ.Κ. 142 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ 
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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

Χαροκόπου 2 & Λ. Συγγρού 196  

Τ.Κ. 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  

- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Ο.Κ.∆.Ε.) 

Αγίου Κωνσταντίνου 57 

104 37 ΑΘΗΝΑ 

- ΟΑΚΚΕ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ 

Χαλκοκονδύλη 35 

104 32 ΑΘΗΝΑ 

- ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Χαριλάου Τρικούπη 153 

114 72 ΑΘΗΝΑ 

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.∆.Α.) 

Πανεπιστηµίου 57 

- ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) 

Σφακτηρίας 23 (έδρα) 

104 35 ΑΘΗΝΑ 

Ελ. Βενιζέλου 4  

176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

- ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Βερανζέρου 13  

106 77 ΑΘΗΝΑ 

- δηµιουργία, ξανά! Θάνος Τζήµερος 

Πρατίνου 68 – 70 

116 34 ΑΘΗΝΑ 

Τ.Θ. 20069  

Τ.Κ. 118 10 ΑΘΗΝΑ 

- ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 

Καρόλου 28  

104 37 ΑΘΗΝΑ 

- ΚΚΕ (µ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Εµµ. Μπενάκη 43 

Τ.Κ. 106 81 ΑΘΗΝΑ 

Αβέρωφ 23 
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Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ 

- ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόµµα Πειρατών Ελλάδας 

Πανεπιστηµίου 59 

105 64 ΑΘΗΝΑ 

- ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – 

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κοµµουνιστικής 

Αριστεράς και της  Ριζοσπαστικής Οικολογίας-εκλογική συνεργασία µε Εργατικό 

Επαναστατικό Κόµµα-ΕΕΚ & ανένταχτους/ες αγωνιστές/στριες της αριστεράς 

3ης Σεπτεµβρίου 72 

104 33 ΑΘΗΝΑ 

Καποδιστρίου 38  

104 32 ΑΘΗΝΑ 

- ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ 

«ΕΛ.ΛΑ.Σ» 

Ευριπίδου 57 

105 54 ΑΘΗΝΑ 

 

- ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) 

Χαρ. Τρικούπη 50 

106 80 ΑΘΗΝΑ 

Αγίου Κωνσταντίνου 40 

104 37 ΑΘΗΝΑ 

     

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:  

- Γραφείο κ. Υπουργού 

- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 

- Γεν. ∆/ντή Ηλεκτρονικής ∆ιακυβ/σης και Εκλογών  

- ∆/νση Εκλογών 
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