
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  -  ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αθήνα 19 Μαΐου  2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ      Αριθ. πρωτ.: 19652
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2  
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Πληροφορίες : Β. Γούναρη
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ΘΕΜΑ:  «Καθορισμός  απόχρωσης  χαρτιού,  διαστάσεων  ψηφοδελτίων  και 
εκλογικών  φακέλων  που  θα  χρησιμοποιηθούν  κατά  την  ψηφοφορία  της  17ης 

Ιουνίου για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

 α) των άρθρων 70 παρ. 1 και 2 και 75 παρ. 1 του π. δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο 

κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α΄), και

β)   του άρθρου 90 του Κώδικα της  νομοθεσίας  για  την Κυβέρνηση και  τα  Κυβερνητικά 

όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’) και

2.  Το  γεγονός  ότι  από  την  παρούσα  απόφαση  δεν  προκαλείται  δαπάνη  σε  βάρος  του 

κρατικού προϋπολογισμού.  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Καθορίζουμε  τις  διαστάσεις  των  ψηφοδελτίων  καθώς  και  τις  διαστάσεις  και  λοιπά 

χαρακτηριστικά  των  φακέλων  που  χρησιμοποιούνται  για  την  εκλογή  βουλευτών,  ως 

ακολούθως :

1. Δ ι α σ τ ά σ ε ι ς   ψ η φ ο δ ε λ τ ί ω ν:  Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων ορίζονται: α) 

για  τις  εκλογικές  περιφέρειες  που  εκλέγουν  μέχρι  και  δέκα  (10)  βουλευτές,  σε  14  x 20 

εκατοστά του μέτρου περίπου, β) για τις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν ένδεκα (11) 

έως και είκοσι  (20) βουλευτές,  σε 14  x 25 εκατοστά του μέτρου περίπου, και γ) για τις 
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εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν  από είκοσι έναν (21) και πάνω βουλευτές, σε 14 x 35 

εκατοστά του μέτρου περίπου.

2. Δ ι α σ τ ά σ ε ι ς  φ α κ έ λ ω ν:  Οι διαστάσεις των φακέλων, μέσα στους οποίους 

κλείνονται τα ψηφοδέλτια, ορίζονται σε 9,50Χ16 εκατοστά του μέτρου περίπου.

Οι  φάκελοι  κατασκευάζονται  από  χαρτί  αδιαφανές  λευκής  απόχρωσης  και  φέρουν  στην 

εμπρόσθια πλευρά τους, διαγωνίως, πέντε γραμμές γαλάζιας απόχρωσης, από τις οποίες η 

μεσαία κυματοειδής, συνολικού πλάτους ενός εκατοστού του μέτρου περίπου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝ. ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ          
 

 
                                      

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Εθνικό Τυπογραφείο
Δ/νση Εκδόσεων
Καποδιστρίου 34
Τ.Κ. 104 32 Ενταύθα
παρακαλούμενο για τη δημοσίευση
2. κ.κ. Περιφερειάρχες – Έδρες τους  
3. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφεριεακής  Ενότητας Έδρας νομών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
4. Δ/νση Εκλογών
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