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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Μαρτίου 2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   

Αριθ. πρωτ.: 23002 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.  
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ  
 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΗΛ.  

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 

   
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27  
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα  
Πληροφορίες: Κ. Γαλάνης  
e-mail: k.galanis@ypes.gr  
Τηλέφωνο: 213-1364348  
FAX: 213-1364359  

 
ΘΕΜΑ: Ορισμός μορφής και διαστάσεων ψηφοδελτίων δημοτικών εκλογών 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τα άρθρα 24, 24Α και 26 και 283 παρ. 12 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/ 2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98). 
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκύπτει δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού των 

δήμων, οι οποίοι θα εκτυπώσουν τα ψηφοδέλτια των υποψήφιων προέδρων κοινοτήτων με μόνιμο 
πληθυσμό κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων, σύμφωνα με το άρθρο 24Α, παρ. 2 του ν. 3852/ 

2010 (Α’ 87), όπως προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4555/ 2018 (Α’ 133), το οποίο υπολογίζεται 

σε 4.787,88 ευρώ για τις εκλογές τις 26ης Μαΐου 2019. 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 

Άρθρο 1 

 

I. Σε Δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια το ψηφοδέλτιο τυπώνεται με 

ευθύνη του συνδυασμού και περιλαμβάνει, κατά σειρά, τα εξής στοιχεία, όπως αναγράφονται 

στην απόφαση ανακήρυξής του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1): 
 

1. το, τυχόν, έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού 
2. το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου δημάρχου με την αντίστοιχη 

ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομά του 
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3. τη φράση, εντός παρένθεσης, «(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς)»  

4. τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων με 

αλφαβητική σειρά  
 

 
II.  Σε Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, κάθε 

συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για τα εκλογικά τμήματα της αντίστοιχης 

εκλογικής περιφέρειας, το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία, όπως αναγράφονται 
στην απόφαση ανακήρυξής του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2): 

 
1. το τυχόν έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού  

2. το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου δημάρχου με τη σχετική 

ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομά του 
3. τη φράση «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι» ακολουθούμενη από την ονομασία της 

εκλογικής περιφέρειας  
4. τη φράση, εντός παρένθεσης, «(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς)» ή εάν η εκλογική 

περιφέρεια εκλέγει μέχρι 3 συμβούλους, τη φράση, εντός παρένθεσης, «Μέχρι έναν 
σταυρό». 

5. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, 

με αλφαβητική σειρά, της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας,  
6. τη φράση «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι λοιπών εκλογικών περιφερειών»  

7. τη φράση, εντός παρένθεσης, «(Μέχρι έναν (1) σταυρό)» 
8. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά, 

όλων των υπόλοιπων εκλογικών περιφερειών και, εντός παρενθέσεως, την εκλογική 

περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιοι. 
 

III.  Σε Δήμους στους οποίους συνιστώνται κοινότητες με πληθυσμό άνω των τριακοσίων 

(300) μόνιμων κατοίκων, κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε κοινότητα, 

το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία, όπως αναγράφονται στην απόφαση 

ανακήρυξής του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3): 
 

1. το τυχόν έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού  
2. τη φράση «Υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας.. του Δήμου..», όπου αναγράφονται το 

όνομα της οικείας κοινότητας και του δήμου, αντίστοιχα 
3. τη φράση, εντός παρένθεσης, «(Μέχρι δύο (2) σταυρούς») 

4. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων της 

κοινότητας, με αλφαβητική σειρά 
 

IV.  Σε Δήμους στους οποίους συνιστώνται κοινότητες με πληθυσμό έως και τριακοσίων 
(300) μόνιμων κατοίκων, εκτυπώνεται με δαπάνες του οικείου Δήμου, ενιαίο ψηφοδέλτιο, το 

οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία, όπως αναγράφονται στην απόφαση 

ανακήρυξής του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4): 
 

1. τη φράση «Υποψήφιοι Πρόεδροι της Κοινότητας … του Δήμου...», όπου αναγράφονται 
το όνομα της οικείας κοινότητας και του οικείου δήμου, αντίστοιχα,  

2. τη φράση, εντός παρένθεσης, «(Έναν (1) σταυρό)» 

3. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων προέδρων της 
κοινότητας, με αλφαβητική σειρά 
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Άρθρο 2 

 
Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την 

εκλογή των δημοτικών αρχών ορίζονται ως ακολούθως: 
 

1. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από σαράντα 

εννέα (49) ή σαράντα πέντε (45) μέλη, σε 14 X 60 εκατοστά του μέτρου 
περίπου. 

2. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από σαράντα 
ένα (41) μέλη, σε 14 Χ 56 εκατοστά του μέτρου περίπου.  

3. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από τριάντα 

τρία (33) μέλη, σε 14 Χ 50 εκατοστά του μέτρου περίπου.  
4. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από είκοσι 

εφτά (27) μέλη, σε 14 Χ 46 εκατοστά του μέτρου περίπου 
5. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από είκοσι ένα 

(21) ή δεκαεφτά (17) ή δεκατρία (13) μέλη, σε 14 Χ 34 εκατοστά του μέτρου 
περίπου 

6. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται συμβούλια κοινοτήτων από δέκα 

πέντε (15) ή ένδεκα (11) μέλη, σε 14 Χ 34 εκατοστά του μέτρου 
7. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται συμβούλια κοινοτήτων από επτά (7) 

ή πέντε (5) μέλη ή εκλέγονται Πρόεδροι Κοινοτήτων, σε 14 Χ 30 εκατοστά του 
μέτρου περίπου. 

 

 
Άρθρο 3 

 
H απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της αρχίζει 

από τη δημοσίευσή της. 

 
 
 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
  

  
  

 ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

τυχόν Έμβλημα Συνδυασμού  

 

Όνομα Συνδυασμού 

 

                                           ………..  
 

Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο 

υποψήφιου δημάρχου 

υποψήφιος Δήμαρχος 

 

(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς) 

 
                                            …………… 
                                            …………… 

Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο 
υποψήφιων δημοτικών 

συμβούλων, κατ’ αλφαβητική 

σειρά  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

 

τυχόν Έμβλημα Συνδυασμού  

 

Όνομα Συνδυασμού 

 

                                           ………..  
 

Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο 

υποψήφιου δημάρχου 

υποψήφιος Δήμαρχος 

 

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας ...  
(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς) 

 ή  
(Μέχρι έναν (1) σταυρό) 

 
                                            …………… 
                                            …………… 

Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο 
υποψήφιων δημοτικών 

συμβούλων, κατ’ αλφαβητική 

σειρά  

 

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λοιπών Εκλογικών Περιφερειών 
(Μέχρι έναν (1) σταυρό) 

Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο  

υποψήφιων δημοτικών συμβούλων,             …………… 

κατ’ αλφαβητική σειρά         
                                                      

(σε παρένθεση η ονομασία της 
εκλογικής περιφέρειας) 

                                             …………… (σε παρένθεση η ονομασία της  
εκλογικής περιφέρειας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

 

τυχόν Έμβλημα Συνδυασμού  

 

Όνομα Συνδυασμού 

 

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας ……….του Δήμου……....  
(Μέχρι δύο (2) σταυρούς) 

 

 

 
                                            …………… 
                                            …………… 

Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο 

υποψήφιων συμβούλων της 
κοινότητας, κατ’ αλφαβητική 

σειρά  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 

Υποψήφιοι Πρόεδροι της Κοινότητας ……….του Δήμου……....  
(Έναν (1) σταυρό) 

…….(Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιων Προέδρων της 
Κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά)  
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