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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.10930/13/3/2014 (Β΄646) απόφασης «Ορισμός μορφής 

και διαστάσεις ψηφοδελτίων».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.  Τα  άρθρα  24  και  26  του  ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) και το άρθρο 18 παρ. 2β του 

ιδίου νόμου όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 4 του ν. 4257/14/04/2014 «Επείγουσες 

ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄93).

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. Την αριθμ. 10930/13/3/2014 (Β΄646) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

4.  Το  γεγονός  ότι  από  την  παρούσα  δεν  προκύπτει  δαπάνη  εις  βάρος  του  κρατικού 

προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε το άρθρο 2 της αριθ. 10930/13/3/2014 (Β΄646) απόφασης, κατά το μέρος 

που αφορά τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων που  θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για 

την εκλογή των δημοτικών αρχών ως ακολούθως:

ΑΔΑ: ΒΙ04Ν-ΕΑΥ



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

(49)  ή  σαράντα  πέντε  (45)  μέλη, συμβούλια  δημοτικών  κοινοτήτων,  συμβούλια  τοπικών 

κοινοτήτων κ.λπ., σε 14Χ75 εκατοστά του μέτρου περίπου.

2. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από σαράντα ένα (41) 

μέλη,  συμβούλια  δημοτικών  κοινοτήτων,  συμβούλια  τοπικών  κοινοτήτων  κ.λπ.,  σε  14Χ68 

εκατοστά του μέτρου περίπου.

3. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από τριάντα τρία (33) 

μέλη, συμβούλια  δημοτικών  κοινοτήτων,  συμβούλια  τοπικών  κοινοτήτων  κ.λπ.,  σε  14Χ60 

εκατοστά του μέτρου περίπου.

4. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από είκοσι επτά (27) 

μέλη, συμβούλια  δημοτικών  κοινοτήτων,  συμβούλια  τοπικών  κοινοτήτων  κ.λπ.,  σε  14Χ54 

εκατοστά του μέτρου περίπου.

       5. Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια από  είκοσι ένα (21) 

από δεκαεπτά (17) ή από δέκα τρία (13) μέλη, καθώς και συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων, 

συμβούλια τοπικών κοινοτήτων κ.λπ., σε 14Χ40 εκατοστά του μέτρου περίπου.

 Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                      ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Εθνικό Τυπογραφείο
Διεύθυνση Εκδόσεων
Καποδιστρίου 34
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα
παρακαλούμενο για τη δημοσίευση
2. . .  &  κ κ Προέδρους Εισαγγελείς Πρωτοδικείων
(   ) μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων
3.   Πρωτοδικεία της χώρας
(   )μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών
4. . .    κ κ Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
5. κ.κ. Περιφερειάρχες – Έδρες τους
6. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακής Ενότητας έδρας νομών
7. κ.κ. Δημάρχους
8. Δήμους της χώρας 
Τμήμα Δημοτολογίων

ΑΔΑ: ΒΙ04Ν-ΕΑΥ



 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ.
6. Δ/νση Εκλογών (2 αντίγραφα)

ΑΔΑ: ΒΙ04Ν-ΕΑΥ


