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ΘΕΜΑ: Καθορισµός διαστάσεων και ειδικού έντυπου γνωρίσµατος των 

εκλογικών φακέλων που χρησιµοποιούνται για την ανάδειξη δηµάρχων, 

δηµοτικών συµβούλων καθώς και την ανάδειξη συµβούλων και προέδρων 

κοινοτήτων. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Των άρθρων 29 και 134 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87). 

β) Του άρθρου 75 παρ. 1 του π. δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείµενο των 

διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57). 

γ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).  

 

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

κρατικού προϋπολογισµού. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Οι διαστάσεις των εκλογικών φακέλων, µέσα στους οποίους κλείνονται τα 

ψηφοδέλτια που χρησιµοποιούνται για  για την ανάδειξη δηµάρχων, δηµοτικών 

συµβούλων καθώς και την ανάδειξη συµβούλων και προέδρων κοινοτήτων 

καθορίζονται σε 16 Χ 9,5 εκατοστά του µέτρου περίπου. 

2. Οι ανωτέρω φάκελοι κατασκευάζονται από χαρτί αδιαφανές λευκής απόχρωσης, 

φέρουν στην µπροστινή τους πλευρά, διαγώνια πέντε (5) γραµµές απόχρωσης 

«βαθύ µπλε», µε τη µεσαία να είναι κυµατοειδής, συνολικού πλάτους ενός εκατοστού 

του µέτρου περίπου. Επίσης οι φάκελοι, για την ανάδειξη δηµάρχων και δηµοτικών 

συµβούλων φέρουν το γράµµα «∆» απόχρωσης «βαθύ µπλε», σε έντονη 

γραµµατοσειρά και οι φάκελοι για την ανάδειξη συµβούλων και προέδρων 

κοινοτήτων το γράµµα, «Κ» απόχρωσης «βαθύ µπλε», σε έντονη γραµµατοσειρά. 

 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 

 

     ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Εθνικό Τυπογραφείο 

(για τη δηµοσίευση της παρούσας) 

2. κ.κ. Περιφερειάρχες - Έδρες τους  

3. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακής Ενότητας έδρας νοµών  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. ∆/νση Προϋπολογισµού και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

2. ∆/νση Προµηθειών και Υποδοµών 

3. ∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. 
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