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Προς όλους τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

Αθήνα  9.11.2010 
Α. Π. 11269 

 
Θέµα: ∆ιευκρινιστικά για την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της 
προεκλογικής περιόδου των επαναληπτικών εκλογών της Κυριακής 
14.11.2010 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των Α.Π. 11132/05.11.10 και 
11165/08.11.2010 
 
 

1. Για την εφαρµογή των διατάξεων της Οδηγίας 1/2010 του ΕΣΡ η 
προεκλογική περίοδος ενόψει του δευτέρου γύρου των δηµοτικών και 
περιφερειακών εκλογών της 14.11.2010 θεωρείται ως νέα προεκλογική 
περίοδος. Κατά συνέπεια, για τις εµφανίσεις των υποψηφίων επικεφαλής 
συνδυασµών, αντιπεριφερειαρχών και συµβούλων κάθε κατηγορίας στα 
ραδιοτηλεοπτικά µέσα, οι περιορισµοί της ισχύουσας νοµοθεσίας 
υπολογίζονται εκ του µηδενός, δηλ. χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι 
εµφανίσεις των ως άνω προσώπων κατά την προεκλογική περίοδο του 
πρώτου γύρου. 

2. Ενόψει του ότι η τελική εκλογή των συµβούλων κάθε 
κατηγορίας όλων των συνδυασµών εξαρτάται από τα αποτελέσµατα του 
δευτέρου γύρου των δηµοτικών – περιφερειακών εκλογών (άρθρα 33 
παρ. 4 και επ. και 139 παρ. 4 και επ. Ν. 3852/2010), οι ως άνω 
περιορισµοί ισχύουν για όλους τους συνδυασµούς που συµµετείχαν στην 
εκλογική διαδικασία της 7.11.2010. 

3. Εµφανίσεις υποψηφίων το βράδυ της Κυριακής 7.11.2010 δεν 
θα υπολογιστούν στον αριθµό των επιτρεπόµενων εµφανίσεων για κάθε 
υποψήφιο για το δεύτερο γύρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Οδηγία 
1/2010 του ΕΣΡ, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσµατα για 
την ψηφοφορία του πρώτου γύρου. 

4. Λαµβανοµένης υπόψη της διατάξεως του άρθρου 5 παρ. 4 Ν. 
3870/2010 κατά την οποία «κατά την ηµέρα διενέργειας των 
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περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών, καθώς και την παραµονή αυτής, 
απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οποιαδήποτε άλλη προεκλογική 
δραστηριότητα, όπως η πραγµατοποίηση οµιλιών και η διανοµή έντυπου 
υλικού», η ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου του 
δευτέρου γύρου των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών 
ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12.11.2010 στις 12 το βράδυ.  

5. ∆ηµοσιοποίηση δηµοσκοπήσεων που αφορούν την 
επαναληπτική εκλογική αναµέτρηση της Κυριακής 14.11.2010 είναι 
δυνατή µετά το πέρας της ψηφοφορίας, δηλ. µετά τις 19:00 της Κυριακής 
14.11.2010. 

 
Ο Πρόεδρος του Ε. Σ. Ρ. 

 
 
 
 

Ιωάννης Λασκαρίδης 
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