
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

9 Απριλίου 2019  Αρ. Φύλλου 1196

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 25020________

Τροπ οπ ο ίηση  τη ς  45931/2010  (ΦΕΚ 1293/Τ.Β7 
12-8-2010) απόφ ασης του  Υπουργού  Εσω τερ ι
κών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Δ ιακυβέρ
νησης «Βιβλία για τ ις  δημοτικές και περ ιφ ερεια 
κές εκλογές».

Ο  Υ Π Ο ΥΡΓΟ Σ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 29,42 και 134 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδ ιο ίκησης και της Αποκεντρω 
μένης Δ ιοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτηρ> (ΦΕΚ 87/τ. 
Α  77-6-2010),

β) των άρθρων 18Α  και 18Β του ν. 3852/2010, όπως 
προστέθηκαν με τα  άρθρα 16 και 17 του ν. 4555/2018 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου τηςΤοπικής Αυ
τοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 
της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξι

ακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
I»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του [πλαισίου ο ρ 
γάνωσης και λειτουργίας των Φ Ο ΔΣΑ  - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων, σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 

πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ
γείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/τ.Α7 
19-7-2018) και τροποποιήθηκαν με το  άρθρο  52 του 
ν. 4604/2019 «Προώ θηση  της ουσ ιαστικής ισότητας 
των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις 
σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λο ι
πές διατάξεις» (ΦΕΚ 50/τ.Α726-03-2019), 

γ) του  άρθρου 9 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών 
του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» 
(Α '89/11.4.2014),

δ) του  άρθρου 61 του  π.δ. 26/2012 «Κω δικοποίηση 
σ 'εν ια ίο  κείμενο των διατάξεων της νομοθεσ ίας για την 
εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/τ.Α /15-3-2012), 

ε) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμω ν και πράξεων των κυβερ
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Δ ιαύγεια" και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Τ.Α713-7-2010), 

στ) του  π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονο- 
μασία του  Υπουργείου Δ ιο ικητικής Μ εταρρύθμ ισης 
και Ηλεκτρονικής Δ ιακυβέρνησης, ανασύσταση  του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα- 
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασ ία  
Υπουργείου Εσωτερικών και Δ ιο ικητικής Ανασυγκρό
τησης, Ο ικονομ ία ς και Ανάπτυξης και Τουρ ισμού  και 
Υποδομώ ν, Μ εταφ ορώ ν και Δ ικτύων» (ΦΕΚ 208/τ.Α7 

4-11-2016),
ζ) του π.δ. 141 /2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε

ρικών» (ΦΕΚ 180/τ.Α723-11 -2017), 
η) του π.δ. 88/2018 «Δ ιορισμός Υπουργών, Αναπλη

ρωτών Υπουργώ ν και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160/τ.Α7 

29-8-2018),
2. Την 45931/2010 (ΦΕΚ 1293/Τ.Β712-8-2010) από

φαση του  Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και 
Ηλεκτρονικής Δ ιακυβέρνησης «Βιβλία για τις δημοτικές 
και περιφερειακές εκλογές».

3. Την ανάγκη τροποπο ίησης ορ ισμένω ν βιβλίων 
προκειμένου να εξυπηρετούν πλήρω ς τις ανάγκες των 
εκλογών, όπως αυτές δ ιαμορφώθηκαν ύστερα από την 
ψήφιση των ν. 4555/2018 και 4604/2019.

4. Το γεγονός ότι, από την έκδοση της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την τροποπο ίηση  του  θέματος της 45931/2010 
απόφασης, το  οπο ίο  πλέον θα  έχει ως εξής: «Βιβλία 
για τις δημοτικές, περιφερειακές εκλογές και ευρω 
εκλογές»:
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2. Την τροποποίηση παραγράφων της αναφερόμενης 

στο σημείο αριθμ. 2 του σκεπτικού απόφασης, ως εξής:

Α. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1 .α. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.

Βιβλίο κοινό για τις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
«1 ,β Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.

Βιβλίο κοινό για τις Περιφερειακές Εκλογές και τ ις Ευ

ρωεκλογές.».
Β. Η παρ. 4  αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής Δ ημοτ ι

κών Εκλογών, το οπο ίο  περιέχει:

- Πρακτικό Νο 1

- Πρακτικό Νο 2».

Γ. Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Βιβλίο Δ ιαλογής Ψήφων Δημοτικώ ν εκλογών, το 

οποίο περιέχει:
- Βιβλίο Διαλογής ψήφων Υπέρ των Συνδυασμών.

- Βιβλίο Διαλογής ψήφων Υπέρ Υποψηφίων των Συν

δυασμών.

Δ. Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής Κοινοτι

κών Εκλογών το οποίο περιέχει:
- Πρακτικό Νο 1
- Πρακτικό Νο 2».
Ε. Η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Βιβλίο Δ ιαλογής Ψήφων Κοινοτικών εκλογών, το 

οποίο περιέχει:
- Βιβλίο Δ ιαλογής Υπέρ Συνδυασμών των Υποψηφίων 

Συμβούλων κοινοτήτων.
- Βιβλίο Διαλογής ψήφων Υπέρ των Υποψηφίων Συμ 

βούλων κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων.
- Βιβλίο διαλογής ψήφων Υπέρ των μεμονωμένων Υπο

ψηφίων Προέδρων κοινοτήτων κάτω των 300 κατοίκων.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2019

Ο  Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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