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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Φεβρουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των
εκλογικών σάκων που χρησιμοποιούνται στις
αυτοδιοικητικές εκλογές.

2

Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων
που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για
την εκλογή των Δημοτικών και Περιφερειακών
αρχών.

3

Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου
γνωρίσματος των εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται για τις Περιφερειακές εκλογές.

4

Καθορισμός ειδικού γνωρίσματος και λοιπών
χαρακτηριστικών των σάκων, στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας κατά την εκλογή των
Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

5

Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων
ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν στις
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του
Μαΐου 2019.

6

Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου
γνωρίσματος των εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη δημάρχων, δημοτικών συμβούλων καθώς και την ανάδειξη συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6018
(1)
Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών σάκων που χρησιμοποιούνται στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 134 παρ. 3 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).

Αρ. Φύλλου 279

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005
Α΄98).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ειδικό γνώρισμα των εκλογικών σάκων μέσα στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας των αυτοδιοικητικών εκλογών ως ακολούθως:
1. α) Ειδικό γνώρισμα: Ο σάκος, μέσα στον οποίο κλείνεται από κάθε εφορευτική επιτροπή το κάθε μορφής
εκλογικό υλικό της ψηφοφορίας για την εκλογή δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, έχει τυπωμένη στην
εξωτερική επιφάνεια της μίας πλευράς του, με κεφαλαία
γράμματα, μαύρης απόχρωσης, σε παράλληλες σειρές
την εξής ένδειξη:
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
............................................... ΜΑΪΟΥ 2019
(Ημερομηνία)
ΝΟΜΟΣ .......................................................
ΔΗΜΟΣ ........................................................
................. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ .................
(Αριθμός)
(Ονομασία)
β) Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκος κατασκευάζεται από πλαστική ύλη (πολυπροπυλένιο), να
είναι υφαντός, λευκής απόχρωσης, γαζωμένος στο κάτω
μέρος και στριφωμένος στο πάνω μέρος (άνοιγμα), με
διαστάσεις 70 x 100 εκατοστά του μέτρου.
2. α) Ειδικό γνώρισμα: Ο σάκος, μέσα στον οποίο κλείνεται από κάθε εφορευτική επιτροπή το κάθε μορφής
εκλογικό υλικό της ψηφοφορίας για την εκλογή συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων έχει τυπωμένη στην
εξωτερική επιφάνεια της μίας πλευράς του, με κεφαλαία
γράμματα, μαύρης απόχρωσης, σε παράλληλες σειρές
την εξής ένδειξη:
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
............................................... ΜΑΪΟΥ 2019
(Ημερομηνία)
ΝΟΜΟΣ .......................................................
ΔΗΜΟΣ ........................................................
................. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ .................
(Αριθμός)
(Ονομασία)
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β) Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκος κατασκευάζεται από πλαστική ύλη (πολυπροπυλένιο), να
είναι υφαντός, λευκής απόχρωσης, γαζωμένος στο κάτω
μέρος και στριφωμένος στο πάνω μέρος (άνοιγμα), με
διαστάσεις 70 x 100 εκατοστά του μέτρου.
3. α) Ειδικό γνώρισμα: Ο σάκος, μέσα στον οποίο κλείνεται από κάθε εφορευτική επιτροπή το κάθε μορφής
εκλογικό υλικό της ψηφοφορίας για την εκλογή περιφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων έχει τυπωμένη
στην εξωτερική επιφάνεια της μίας πλευράς του, με κεφαλαία γράμματα, θαλασσιάς απόχρωσης, σε παράλληλες σειρές την εξής ένδειξη:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
............................................... ΜΑΪΟΥ 2019
(Ημερομηνία)
ΝΟΜΟΣ .......................................................
ΔΗΜΟΣ ........................................................
................. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ .................
(Αριθμός)
(Ονομασία)
β) Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκος κατασκευάζεται από πλαστική ύλη (πολυπροπυλένιο), να
είναι υφαντός, λευκής απόχρωσης, γαζωμένος στο κάτω
μέρος και στριφωμένος στο πάνω μέρος (άνοιγμα), με
διαστάσεις 70 x 100 εκατοστά του μέτρου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 6009
(2)
Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων
που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για
την εκλογή των Δημοτικών και Περιφερειακών
αρχών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 24, 29, παρ.1 και 134 παρ.1 του
ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) Των άρθρων 70 και 74 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας
για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005
Α΄98).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις διαστάσεις των λευκών ψηφοδελτίων
σε 14 Χ 20 εκατοστά του μέτρου περίπου για τις εκλογές
των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών.

Τεύχος Β’ 279/07.02.2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 6026
(3)
Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου
γνωρίσματος των εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται για τις Περιφερειακές εκλογές.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 131 παρ. 1 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(Α΄98).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Οι διαστάσεις των εκλογικών φακέλων, μέσα στους
οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται για τις περιφερειακές εκλογές, καθορίζονται σε 16
Χ 9,5 εκατοστά του μέτρου περίπου.
2. Οι ανωτέρω φάκελοι κατασκευάζονται από χαρτί
αδιαφανές λευκής απόχρωσης φέρουν στην μπροστινή
τους πλευρά, διαγώνια πέντε (5) γραμμές απόχρωσης
«βαθύ μπλε», με τη μεσαία να είναι κυματοειδής, συνολικού πλάτους ενός εκατοστού του μέτρου περίπου
και επιπλέον φέρουν το γράμμα «Π» απόχρωσης «βαθύ
μπλε» σε έντονη γραμματοσειρά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 6033
(4)
Καθορισμός ειδικού γνωρίσματος και λοιπών
χαρακτηριστικών των σάκων, στους οποίους
κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας κατά την
εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του

