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ΠΡΟΣ:
1. Περιφέρεια Αττικής  
α. κα Περιφερειάρχη  
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της Περιφερειακής Ενότητας
της έδρας των νομών

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση λευκών ψηφοδελτίων και την 
παράδοση ψηφοδελτίων από τα πολιτικά κόμματα».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 74 της 

νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ.26/2012) «Σε περίπτωση που σε κάποιο 

εκλογικό τμήμα προβλέπεται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ότι θα προκύψει, για 

οποιοδήποτε λόγο, έλλειψη έντυπων ψηφοδελτίων, η εφορευτική επιτροπή οφείλει να 

φροντίσει αμέσως να εφοδιαστεί με τον αναγκαίο αριθμό ψηφοδελτίων. Εάν ο 

εφοδιασμός δεν πραγματοποιηθεί έγκαιρα, η εφορευτική επιτροπή οφείλει να 

συντάξει την ίδια στιγμή πρακτικό, στο οποίο να βεβαιώνει την έλλειψη έντυπων 

ψηφοδελτίων, το λόγο που, κατά την κρίση της, δημιουργήθηκε αυτή η έλλειψη, τον 

τρόπο που φρόντισε για ανεφοδιασμό με νέα έντυπα ψηφοδέλτια και το λόγο για 

τον οποίο δεν πραγματοποιήθηκε.  

Μετά τη σύνταξη του πρακτικού αυτού επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση, η συνέχιση 

της ψηφοφορίας με λευκά ψηφοδέλτια».

Ακολούθως οι διατάξεις της παρ.4 του ίδιου ανωτέρω άρθρου ορίζουν ότι « Ο 

εκλογέας αφού πάρει από την εφορευτική επιτροπή το σφραγισμένο και θεωρημένο 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο λευκό ψηφοδέλτιο και αφού αποχωρήσει 

στον ιδιαίτερο χώρο του εκλογικού τμήματος οφείλει να το συμπληρώσει με το χέρι 
του».
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Από την ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων, προκύπτει σαφώς ότι τα λευκά 
ψηφοδέλτια χρησιμοποιούνται από την εφορευτική επιτροπή μόνο όταν κατά 

τη διάρκεια της ψηφοφορίας διαπιστωθεί έλλειψη εντύπων ψηφοδελτίων καθώς και 

όταν καθυστερήσει ο ανεφοδιασμός με έντυπα και όχι κατά την περίπτωση που 
ένα ή περισσότερα πολιτικά κόμματα δεν αποστείλουν καθόλου τον αναγκαίο 
αριθμό εντύπων ψηφοδελτίων στην οικεία περιφερειακή ενότητα, παρά το γεγονός 

ότι έχουν παραλάβει όλη την ποσότητα χαρτιού που χορηγεί το Υπουργείο στα 

κόμματα. Εφόσον όμως χρησιμοποιηθεί λευκό ψηφοδέλτιο, αυτό συμπληρώνεται 

από τον ίδιο τον εκλογέα ως προς την αναγραφή του συνδυασμού και των 

υποψηφίων της επιλογής του.

Συνεπώς, τα λευκά ψηφοδέλτια δεν χρησιμοποιούνται υπέρ πολιτικών 

κομμάτων που δεν έχουν αποστείλει καθόλου ψηφοδέλτια στις οικείες αρχές, ενώ οι 

δικαστικοί αντιπρόσωποι μπορούν να κάνουν μνεία στα πρακτικά για τα πολιτικά 

κόμματα αυτά.

Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούνται οι οικείες περιφερειακές ενότητες 

της χώρας, καθώς και οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και τα μέλη των 

εφορευτικών επιτροπών, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, να εφαρμόσουν 

πιστά τα όσα ορίζει η εκλογική νομοθεσία.

Τέλος, παρακαλούνται οι οικείες περιφερειακές ενότητες να μας 
ενημερώσουν μέχρι τις 21 Μαΐου 2019, σχετικά με τα κόμματα και την 
ποσότητα των ψηφοδελτίων που τους έχουν αποστείλει.

Για τη διευκόλυνση του έργου σας, σας αποστέλλουμε συνημμένο πίνακα 
με τα στοιχεία επικοινωνίας των πολιτικών κομμάτων που ανακηρύχθηκαν 

σύμφωνα με την αριθ. 65/2019 απόφαση του Αρείου Πάγου. 

        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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(μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)
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