
 

 

                                                

 

Αξιότιμε κύριε ...........  ,  

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι ενόψει των επικείμενων δημοτικών εκλογών, η 
Focus Web Tv, θα οργανώσει και θα πραγματοποιήσει debate, μεταξύ των υποψηφίων 
δημάρχων Αχαρνών καθώς επίσης και μεταξύ των δύο υποψηφίων που θα αναμετρηθούν 
κατά την δεύτερη Κυριακή των εκλογών.  

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως για την αποδοχή ή όχι της συμμετοχής 
σας, με καταλυτική ημερομηνία απάντησης την 22  Απριλίου 2019.  

Μη έγγραφη απάντηση σας, θα θεωρηθεί αυτομάτως ως αρνητική και συνεπώς μη 
συμμετοχή σας στο debate των υποψηφίων. 

 

Η διαδικασία του debate με όλους τους Υποψηφίους είναι η εξής :  

• Θα γίνουν 2 - 3 Ερωτήσεις  σε κάθε υποψήφιο από την Focus WEB TV ( η μία θα 
είναι κοινή για όλους )  Χρόνος Απάντησης  90 ''  - 120''  .  Σημείωση οι ερωτήσεις 
της Focus πέραν της κοινής , θα είναι μετά από κλήρωση από ερωτήσεις που έχει 
στείλει το κοινό για την εκάστοτε παράταξη .  
 

• Διάλειμμα 5'  

 

• Κάθε υποψήφιος  πρέπει να έχει έναν εκπρόσωπο τύπου μαζί του, ο οποίος θα 
απευθύνει από μία ερώτηση σε κάθε υποψήφιο δήμαρχο εκ μέρους της παράταξης.      
Χρόνος απάντησης  75 '' -  90''  .  

 

• Διάλειμμα 5'  

 

•  Τέλος ο κάθε υποψήφιος θα έχει 120''  χρόνο για ελεύθερη τοποθέτηση με 
παράταση 30'' max .   

Σημείωση ο αριθμός των ερωτήσεων καθώς και ο χρόνος απαντήσεων , θα εξαρτηθεί  από 
τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων .  

 



 

 

 

Άλλοι Κανόνες  

1. Ο Υποψήφιος δήμαρχος δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί από κανέναν άλλο .  
2. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος ή εκπρόσωπος του κάνει υβριστική ερώτηση 

ή τοποθέτηση , θα του αφαιρείτε ο λόγος και σε περίπτωση επανάληψης θα 
αποχωρεί από το debate .   

3. Σε περίπτωση που θέλει, ο υποψήφιος δήμαρχος, μπορεί  να έχει στην αίθουσα 
έναν βοηθό που θα του περνάει πληροφορίες αλλά δεν θα είναι στο πάνελ .  

4. Χρόνος debate 2 - 2:30 ώρες  
5. Η κοινή ερώτηση καθώς και η τελική τοποθέτηση θα γίνει αντιστρόφως βάση 

εκλογικής δύναμης της εκάστοτε παράταξης και όπου δεν υπάρχει εκλογική δύναμη 
, αλφαβητικά .  

6. Το debate θα προβληθεί live και για την σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία του δεν 
θα επιτραπεί είσοδος σε κοινό .  

7. Το debate θα το διαχειριστεί ένας εκπρόσωπος της Focus  
8. Χρόνος διεξαγωγής του debate 6 - 10 Μαΐου 2019 .  
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