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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Απριλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός περιεχομένου των ειδικών εκλογικών
καταλόγων των Ελλήνων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού τους
δικαιώματος κατά τις εκλογές για την ανάδειξη
των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του
Μαΐου 2019 κ.λπ.

2

Καθορισμός έντυπης αφίσας που επικολλάται
στις κάλπες και στα ειδικά διαχωρίσματα (παραβάν) ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Δημοτικών,
των Κοινοτικών και Περιφερειακών αρχών της
26ης Μαΐου 2019.

3

Καθορισμός διαστάσεων ψηφοδελτίων που θα
χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την
εκλογή περιφερειαρχών και περιφερειακών
συμβούλων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 24582
(1)
Καθορισμός περιεχομένου των ειδικών εκλογικών καταλόγων των Ελλήνων που διαμένουν στο
έδαφος των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού
τους δικαιώματος κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
του Μαΐου 2019 κ.λπ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1427/1984 (40 Α΄/
8.4.1984) «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας».

Αρ. Φύλλου 1150

β) Του ν. 3861/2010 (112/Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”
και άλλες διατάξεις».
γ) Του π.δ. 26/2012 (57/Α΄/15.3.2012) «Κωδικοποίηση
σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την
εκλογή βουλευτών».
δ) Του π.δ. 123/2016 (208/Α΄/4.11.2016) «Ανασύσταση
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
ε) Του π.δ. 141/2017 (180/Α΄/23.11.2017) «Οργανισμός
Υπουργείου Εσωτερικών».
στ) Του π.δ. 88/2018 (160/Α΄/29.8.2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Το γεγονός ότι οι προσεχείς εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους Έλληνες που διαμένουν στα
λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται
να διεξαχθούν στις 25 Μαΐου 2019.
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το περιεχόμενο των ειδικών εκλογικών
καταλόγων του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1427/1984, τις
προθεσμίες δημοσίευσής τους και υποβολής ενστάσεων,
καθώς και λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες, ως εξής:
Α’ Περιεχόμενο των ειδικών εκλογικών καταλόγων
Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των Ελλήνων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών - μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόκειται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στα κράτη αυτά κατά τις εκλογές για
την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
του Μαΐου 2019, συντάσσονται είτε ενιαία κατά περιφέρεια πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής είτε ξεχωριστά
κατά πόλεις της περιφέρειας αυτής και περιλαμβάνουν
τα εξής στοιχεία:
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1. Τον τίτλο: «Ειδικός εκλογικός κατάλογος για την
ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
2. Τους υπότιτλους: α) Εκλογές ΜΑΪΟΥ 2019
β) «Περιφέρεια πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής
………………………………..……….
(πόλη - χώρα)
3. Την πόλη ψηφοφορίας
Σε κάθετες στήλες:
α) Τον Ειδικό Εκλογικό αριθμό.
β) Το επώνυμο.
γ) Το όνομα.
δ) Το όνομα πατέρα.
ε) Το όνομα μητέρας.
στ) Το όνομα συζύγου και το γένος (επώνυμο πατέρα) εφόσον πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το
επώνυμο του συζύγου.
ζ) Ημερομηνία γέννησης.
η) Αριθμό δημοτολογίου.
θ) Τον εκλογικό κατάλογο εγγραφής (εκλογικό διαμέρισμα, δήμο, Νομό).
ι) Τον τόπο μόνιμης διαμονής (πόλη - χώρα) όπως σημειώνεται στην αίτηση - δήλωση του άρθρου 2 παρ. 2
του ν. 1427/1984.
Β΄ Δημοσίευση των ειδικών εκλογικών καταλόγων
(προθεσμίες - τρόπος δημοσίευσης)
Οι ανωτέρω ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι δημοσιεύονται στους χώρους ανακοινώσεων των κτιρίων: α) Της
Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, στις
30 Απριλίου 2019 και β) της οικείας πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής στις 6 Μαΐου 2019.
Γ΄ Ενστάσεις κατά των ειδικών εκλογικών καταλόγων
(προθεσμίες - τρόπος υποβολής τους)
Ενστάσεις κατά των ειδικών εκλογικών καταλόγων
ασκούνται ενώπιον του Εφετείου Αθηνών μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από την κατά την προηγούμενη παράγραφο δημοσίευσή τους στο κατάστημα της Διεύθυνσης
Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και εκδικάζονται
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής τους.
Αντίγραφο της ένστασης κατατίθεται αυθημερόν στη
Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.
Δικαίωμα για την υποβολή ένστασης έχει κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος αναγνωρισμένου κόμματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής. Η ένσταση ασκείται
κατά της εγγραφής κάθε προσώπου που έχει συμπεριληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, κατά
παράβαση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου
2 του ν. 1427/1984. Ένσταση ασκείται και για την παράλειψη εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους,
εκλογέα που έχει τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1427/1984 και υπέβαλε εμπρόθεσμα την
προβλεπόμενη από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου σχετική
δήλωση. Στην περίπτωση αυτή η ένσταση υποβάλλεται
από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο εκλογέα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 3 του άρθρου 17 της
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012).
Οι ενστάσεις μπορούν να κατατίθενται και στις οικείες
πρεσβευτικές ή προξενικές αρχές μέσα στην προθεσμία
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που ορίζεται παραπάνω. Το κείμενο των ενστάσεων αυτών αποστέλλεται αμέσως με fax ή e-mail από την οικεία
αρχή στη Δ/νση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, η
οποία με τη σειρά της τις διαβιβάζει αμέσως στο Εφετείο
Αθηνών.
Αντίγραφο των ενστάσεων, φυλάσσεται και στο αρχείο
των οικείων πρεσβευτικών και προξενικών αρχών.
Την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των
ενστάσεων, στέλνονται τα πρωτότυπα αυτών αεροπορικώς (π.χ. με υπηρεσία ταχυμεταφοράς κ.λπ.) με ειδικούς
φακέλους στο Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Εκλογών)
φέροντας ειδικά χαρακτηριστικά όπως π.χ. Φάκελος
Ευρωεκλογών - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. Σε περίπτωση αποστολής
αυτών μέσω διπλωματικού σάκου, η αρμόδια αρχή υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Εκλογών
του Υπουργείου Εσωτερικών.
Για κάθε αποστολή των ειδικών αυτών φακέλων η
οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή ενημερώνει τη
Δ/νση Εκλογών στα fax 213 1361140 ή 213 1361129 ή
στo e-mail (www.te.ekloges@ypes.gr) για τα απαραίτητα
στοιχεία της αποστολής, ήτοι:
• Την αεροπορική εταιρεία.
• Τον αριθμό και την ημέρα πτήσης.
• Τον αριθμό των αποστελλόμενων φακέλων.
• Τον συνολικό αριθμό των αποστελλόμενων ενστάσεων.
• Τους αριθμούς πρωτοκόλλου των αποστελλόμενων
ενστάσεων.
• Τον αριθμό των συνοδευτικών φορτωτικών εγγράφων.
Οι αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών που διατάσσουν
μεταβολές στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κοινοποιούνται αμέσως στη Δ/νση Εκλογών του Υπουργείου
Εσωτερικών για τις αναγκαίες διορθώσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
I

Αριθμ. 24567
(2)
Καθορισμός έντυπης αφίσας που επικολλάται
στις κάλπες και στα ειδικά διαχωρίσματα (παραβάν) ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Δημοτικών,
των Κοινοτικών και Περιφερειακών αρχών της
26ης Μαΐου 2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 134 παρ. 3
του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87), των άρθρων 57, 83 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012, Α΄ 57) και
των άρθρων 5, 9 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 89).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα», (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εσωτερικών», (Α΄ 180).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄ 160).
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Α) Καθορίζουμε τo διακριτικό γνώρισμα της αφίσας
που επικολλάται στις κάλπες και στα ειδικά διαχωρίσματα (παραβάν) ψηφοφορίας ενόψει των εκλογών για την
ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως
κατωτέρω:
Α1. Η κάλπη που χρησιμοποιείται κατά την ψηφοφορία
στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φέρει στην εξωτερική επιφάνεια της
εμπρόσθιας κάθετης πλευράς αυτής, της ορατής από
τους ψηφοφόρους, έντυπη αφίσα μωβ απόχρωσης και
διαστάσεων 35 x 50 εκατοστών του μέτρου, πάνω στην
οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα λευκής απόχρωσης η φράση:
«ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019»
Α2. Το ειδικό διαχώρισμα (παραβάν) που χρησιμοποιείται κατά την ψηφοφορία στις εκλογές για την ανάδειξη
των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φέρει στη μία
εξωτερική πλευρά, την ορατή από τους ψηφοφόρους,
την ίδια έντυπη αφίσα που προαναφέρθηκε στην παράγραφο Α1 της παρούσας.
Β) Καθορίζουμε το διακριτικό γνώρισμα της αφίσας
που επικολλάται στις κάλπες και στα ειδικά διαχωρίσματα (παραβάν) ψηφοφορίας για την εκλογή των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων ως κατωτέρω:
Β1. Η κάλπη που χρησιμοποιείται κατά την ψηφοφορία
στις εκλογές για την ανάδειξη των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων φέρει στην εξωτερική επιφάνεια της
εμπρόσθιας κάθετης πλευράς αυτής, της ορατής από
τους ψηφοφόρους, έντυπη αφίσα κίτρινης απόχρωσης
και διαστάσεων 35 x 50 εκατοστών του μέτρου, πάνω
στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα λευκής
απόχρωσης η φράση:
«ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019»
Β2. Το ειδικό διαχώρισμα (παραβάν) που χρησιμοποιείται κατά την ψηφοφορία στις εκλογές για την ανάδειξη
των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων φέρει στη μία
εξωτερική πλευρά, την ορατή από τους ψηφοφόρους,
την ίδια έντυπη αφίσα που προαναφέρθηκε στην παράγραφο Β1 της παρούσας.
Γ) Καθορίζουμε το διακριτικό γνώρισμα της αφίσας
που επικολλάται στις κάλπες και στα ειδικά διαχωρίσματα (παραβάν) ψηφοφορίας για την εκλογή των συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων ως κατωτέρω:
Γ1. Η κάλπη που χρησιμοποιείται κατά την ψηφοφορία στις εκλογές για την ανάδειξη των συμβούλων και
προέδρων κοινοτήτων φέρει στην εξωτερική επιφάνεια
της εμπρόσθιας κάθετης πλευράς αυτής, της ορατής από
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τους ψηφοφόρους, έντυπη αφίσα πορτοκαλί απόχρωσης
και διαστάσεων 35 x 50 εκατοστών του μέτρου, πάνω
στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα λευκής
απόχρωσης η φράση:
«ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019»
Γ2. Το ειδικό διαχώρισμα (παραβάν) που χρησιμοποιείται κατά την ψηφοφορία στις εκλογές για την ανάδειξη
των συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων φέρει στη μία
εξωτερική πλευρά, την ορατή από τους ψηφοφόρους,
την ίδια έντυπη αφίσα που προαναφέρθηκε στην παράγραφο Γ1 της παρούσας.
Δ) Καθορίζουμε το διακριτικό γνώρισμα της αφίσας
που επικολλάται στις κάλπες και στα ειδικά διαχωρίσματα (παραβάν) ψηφοφορίας για την εκλογή των
περιφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων ως
κατωτέρω:
Δ1. Η κάλπη που χρησιμοποιείται κατά την ψηφοφορία
στις εκλογές για την ανάδειξη των περιφερειαρχών και
περιφερειακών συμβούλων φέρει στην εξωτερική επιφάνεια της εμπρόσθιας κάθετης πλευράς αυτής, της ορατής
από τους ψηφοφόρους, έντυπη αφίσα γαλάζιας απόχρωσης και διαστάσεων 35 x 50 εκατοστών του μέτρου, πάνω
στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα λευκής
απόχρωσης η φράση:
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019»
Δ2. Το ειδικό διαχώρισμα (παραβάν) που χρησιμοποιείται κατά την ψηφοφορία στις εκλογές για την ανάδειξη των περιφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων
φέρει στη μία εξωτερική πλευρά, την ορατή από τους
ψηφοφόρους, την ίδια έντυπη αφίσα που προαναφέρθηκε στην παράγραφο Δ1 της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
I

Αριθμ. 24370
(3)
Καθορισμός διαστάσεων ψηφοδελτίων που θα
χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την
εκλογή περιφερειαρχών και περιφερειακών
συμβούλων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 127 παρ. 2, 129,
135 και 136 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 π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα», (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εσωτερικών», (Α΄ 180).
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4. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄ 160).
5. Την 22339/27.3.2019 (Β΄ 1056) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, «Ορισμός αριθμού περιφερειακών
συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου
136 του ν. 3852/2010 με βάση το μόνιμο πληθυσμό της,
όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή».
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων που θα
χρησιμοποιηθούν για την εκλογή περιφερειαρχών και
περιφερειακών συμβούλων:
1. Για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται
περιφερειακοί σύμβουλοι από ένας (1) έως οκτώ (8), σε
14 x 20 εκατοστά του μέτρου περίπου.
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2. Για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται
περιφερειακοί σύμβουλοι από εννέα (9) έως και δέκα
πέντε (15), σε 14 x 28 εκατοστά του μέτρου περίπου.
3. Για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται περιφερειακοί σύμβουλοι από δέκα έξι (16) έως και
είκοσι εννέα (29), σε 14 x 35 εκατοστά του μέτρου περίπου.
4. Για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται
περιφερειακοί σύμβουλοι από τριάντα (30) και πάνω, σε
14 x 46 εκατοστά του μέτρου περίπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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