
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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 χρησι-
μοποιούνται για τις Περιφερειακές εκλογές.

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

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

6 Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου 
γνωρίσματος των εκλογικών φακέλων που χρησι-
μοποιούνται για την ανάδειξη δημάρχων, δημοτι-
κών συμβούλων καθώς και την ανάδειξη συμβού-
λων και προέδρων κοινοτήτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6018 (1)
  Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλο-

γικών σάκων που χρησιμοποιούνται στις αυτο-

διοικητικές εκλογές. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 134 παρ. 3 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).

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 προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ειδικό γνώρισμα των εκλογικών σά-
κων μέσα στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφο-
φορίας των αυτοδιοικητικών εκλογών ως ακολούθως:

1. α) Ειδικό γνώρισμα: Ο σάκος, μέσα στον οποίο κλεί-
νεται από κάθε εφορευτική επιτροπή το κάθε μορφής 
εκλογικό υλικό της ψηφοφορίας για την εκλογή δημάρ-
χων 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 κα-
τασκευάζεται 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 κλεί-
νεται από κάθε εφορευτική επιτροπή το κάθε μορφής 
εκλογικό υλικό της ψηφοφορίας για την εκλογή συμ-
βούλων 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)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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β) Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκος κα-
τασκευάζεται 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 κλεί-
νεται από κάθε εφορευτική επιτροπή το κάθε μορφής 
εκλογικό υλικό της ψηφοφορίας για την εκλογή περιφε-
ρειαρχών και περιφερειακών συμβούλων έχει τυπωμένη 
στην εξωτερική επιφάνεια της μίας πλευράς του, με κε-
φαλαία γράμματα, θαλασσιάς απόχρωσης, σε παράλλη-
λες σειρές την εξής ένδειξη:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
............................................... ΜΑΪΟΥ 2019

              (Ημερομηνία)
ΝΟΜΟΣ .......................................................
ΔΗΜΟΣ ........................................................
................. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ .................
(Αριθμός)                                (Ονομασία)

β) Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκος κα-
τασκευάζεται 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 Καλ-
λικράτης» (Α΄87).

β) Των άρθρων 70 και 74 του π.δ. 26/2012 «Κωδικο-
ποίηση 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 προκα-
λείται 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.

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 χρη-

σιμοποιούνται για τις Περιφερειακές εκλογές. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 131 παρ. 1 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).

β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄98).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Οι διαστάσεις των εκλογικών φακέλων, μέσα στους 
οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιού-
νται 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, συ-
νολικού 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 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89) 
σε συνδυασμό με αυτές της παραγράφου 1 του άρθρου 
94 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ΄ ενιαίο κείμενο των 
διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» 
(Α΄57).

β) Των άρθρων 9 παρ. 7 και 17 παρ. 2 του ν. 1427/1984 
«Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που 
διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρω-
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (Α΄40).

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 παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ειδικό γνώρισμα, τις διαστάσεις και 
λοιπά χαρακτηριστικά των εκλογικών σάκων που χρη-
σιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως ακολούθως:

α) Ειδικό γνώρισμα: Ο σάκος, μέσα στον οποίο κλείνε-
ται από κάθε εφορευτική επιτροπή το εκλογικό υλικό της 
ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, έχει τυπωμένη στη μια εξωτερική πλευ-
ρά του με κεφαλαία γράμματα καφέ απόχρωσης και σε 
παράλληλες σειρές την εξής ένδειξη:

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2019
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ............................................
......................... ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ..........................
(Αριθμός)                                                (Ονομασία)

Η αντίστοιχη ένδειξη, τυπωμένη κατά τον ίδιο παραπά-
νω τρόπο, για το σάκο που χρησιμοποιείται από τις εφο-
ρευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων, στα οποία 
ψηφίζουν οι Έλληνες εκλογείς που διαμένουν μόνιμα ή 
που βρίσκονται κατά την ημέρα των εκλογών στο έδα-
φος των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, είναι η εξής:

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Ή ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ...........
.......................... ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ...........................
(Αριθμός)                                                  (Ονομασία)

β) Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκος και 
για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις κατασκευάζεται από 
πλαστική ύλη (πολυπροπυλένιο), να είναι υφαντός, λευ-
κής απόχρωσης, γαζωμένος στο κάτω μέρος και στριφω-
μένος στο πάνω μέρος (άνοιγμα), με διαστάσεις 70 Χ 100 
εκατοστά του μέτρου περίπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αριθμ. 6030  (5) 

Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων 

ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων και εκλο-

γικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν στις 

εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 

Μαΐου 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις (Α΄ 89) 
σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 70 και 75 του π.δ. 
26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξε-
ων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57).

β) Των άρθρων 6 παρ. 1 και 7 παρ. 1 του ν. 1427/1984 
«Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που 
διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρω-
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (Α΄40).

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 παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την απόχρωση του χαρτιού και τις δια-
στάσεις των ψηφοδελτίων, των λευκών ψηφοδελτίων 
(κενών - άγραφων) και των εκλογικών φακέλων που θα 
χρησιμοποιηθούν στις εκλογές για την ανάδειξη των Ελ-
λήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 
2019, ως ακολούθως:

1. Απόχρωση: Το χαρτί κατασκευής των ψηφοδελτίων, 
των λευκών ψηφοδελτίων (κενών - άγραφων) καθώς και 
των φακέλων μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφο-
δέλτια, είναι απόχρωσης «ανοικτού σιελ».

Οι φάκελοι φέρουν στην μπροστινή τους πλευρά δια-
γώνια, έντυπο γνώρισμα πλάτους ενός (1) εκατοστού του 
μέτρου περίπου που αποτελείται από πέντε (5) γραμμές 
απόχρωσης «βαθύ μπλε», με τη μεσαία γραμμή να είναι 
κυματοειδής.

2. Διαστάσεις: Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων, των 
λευκών ψηφοδελτίων (κενών - άγραφων) καθορίζονται 
σε 14 Χ 35 εκατοστά του μέτρου και των φακέλων σε 9,5 
Χ 16 εκατοστά του μέτρου περίπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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Αριθμ. 6022  (6)
Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου 

γνωρίσματος των εκλογικών φακέλων που χρη-

σιμοποιούνται για την ανάδειξη δημάρχων, δη-

μοτικών συμβούλων καθώς και την ανάδειξη 

συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 29 και 134 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).

β) Του άρθρου 75 παρ. 1 του π. δ. 26/2012 «Κωδικο-
ποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας 
για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57).

γ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄98).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Οι διαστάσεις των εκλογικών φακέλων, μέσα στους 

οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιού-
νται για για την ανάδειξη δημάρχων, δημοτικών συμβού-
λων καθώς και την ανάδειξη συμβούλων και προέδρων 
κοινοτήτων καθορίζονται σε 16 Χ 9,5 εκατοστά του μέ-
τρου 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, συ-
νολικού πλάτους ενός εκατοστού του μέτρου περίπου. 
Επίσης οι φάκελοι, για την ανάδειξη δημάρχων και δη-
μοτικών συμβούλων φέρουν το γράμμα «Δ» απόχρωσης 
«βαθύ μπλε», σε έντονη γραμματοσειρά και οι φάκελοι 
για την ανάδειξη συμβούλων και προέδρων κοινοτή-
των το γράμμα, «Κ» απόχρωσης «βαθύ μπλε», σε έντονη 
γραμματοσειρά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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