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ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 
 
 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2           ΠΡΟΣ 
Ταχ. Κώδικας: 101 83            Περιφερειακές Ενότητες  
Πληροφορίες: Α. Τούµπη, Α. Μπαλτά           έδρας νοµών 
Ε. Ατµατζίδου                     ∆νση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού 
Τηλέφωνο: 2131361137-1299-1252            
Φαξ: 2131361140 
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Σας ανακοινώνουµε ότι, µε βάση τις δηλώσεις που κατατέθηκαν στον Πρόεδρο της 

Βουλής και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τα ονόµατα και τα εµβλήµατα των 

κοµµάτων και συνασπισµών συνεργαζοµένων κοµµάτων, των οποίων συνδυασµοί 

υποψηφίων αντιπροσώπων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις εκλογές της 20ής Σεπτεµβρίου 

2015 ανακηρύχθηκαν µε την 193/2015 Aπόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου 

Πάγου, έχουν ως ακολούθως: 

 

1. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ  

Πεντάκτινο κίτρινο αστέρι, πίσω από τρεις κυµατίζουσες σηµαίες χρώµατος  - κατά σειρά – 

κόκκινο, πράσινο και µωβ, που εδράζονται στη λέξη ΣΥΡΙΖΑ. 

 

2. ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Τα κεφαλαία γράµµατα Ν∆ (δηλαδή τα αρχικά γράµµατα των λέξεων ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ), 

χωρίς διάκενο ανάµεσά τους. Το γράµµα Ν είναι γραµµένο µε ανοικτό γαλάζιο χρώµα και το 

γράµµα ∆ µε γαλάζιο χρώµα. Άνω και αριστερά από το γράµµα Ν απεικονίζεται τεθλασµένη 

(σπειροειδής) γραµµή πορτοκαλί χρώµατος, η προς τα άνω απόληξη της οποίας εκτείνεται 

προς τα δεξιά. Ανάµεσα στο εν λόγω σχήµα και στο γράµµα Ν παρεµβάλλεται έντονη 

κεκλιµµένη καµπύλη γραµµή, πράσινου χρώµατος, µε κατεύθυνση από κάτω αριστερά προς 

άνω δεξιά. Το σύνολο του εµβλήµατος είναι τοποθετηµένο σε µπλε φόντο. 
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 3. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

Αρχαίος ελληνικός µαίανδρος εντός δάφνινης στεφάνης. 

 

4. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 

∆ύο κυµατιστές γαλάζιες γραµµές περιβαλλόµενες από ηµικύκλιο χρώµατος καστανού και 

κάτωθι αυτών η επωνυµία του κόµµατος «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ». Στην ασπρόµαυρη απεικόνιση του 

εµβλήµατος οι κυµατιστές γραµµές εµφαίνονται µε απόχρωση ανοικτό γκρι και το ηµικύκλιο 

µε απόχρωση σκούρο γκρι. 

 

 5.ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Τα κεφαλαία γράµµατα ΚΚΕ µεταξύ δύο οριζοντίων γραµµών, από τις οποίες η άνω είναι 

διακεκοµµένη στο κέντρο και στο κενό βρίσκεται σύµπλεγµα από σφυρί και δρεπάνι 

(σφυροδρέπανο). 

 

6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

Η λέξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ», γραµµένη µε µπλε αλφαβητικά στοιχεία, στην έγχρωµη 

αποτύπωση και, µε µαύρα αλφαβητικά στοιχεία, στην ασπρόµαυρη αποτύπωση. Επάνω από 

τη λέξη αυτή υπάρχει η σχηµατική παράσταση ενός γλάρου, σε γαλανό χρώµα στην 

έγχρωµη αποτύπωση και σε γκρι χρώµα στην ασπρόµαυρη, κάτω δε από αυτή (λέξη) 

υπάρχει µια κόκκινη γραµµή, στην έγχρωµη αποτύπωση και µαύρη – γκρι στην ασπρόµαυρη. 

Κάτω από την ανωτέρω γραµµή υπάρχει η λέξη «ΕΛΛΗΝΕΣ» µε µπλε αλφαβητικά στοιχεία, 

στην έγχρωµη αποτύπωση και µε µαύρα – γκρι στην ασπρόµαυρη. Κάτω δε από τη λέξη 

αυτή, υπάρχουν οι λέξεις «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»,  µε 

αλφαβητικά στοιχεία µε γκρι χρώµα και στις δύο αποτυπώσεις. 

 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΙΣΤΩΝ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Ο.Κ.∆.Ε.) 

Το σφυροδρέπανο µε το 4 στο εσωτερικό του (χαρακτηριστικό έµβληµα της 4ης ∆ιεθνούς 

που ίδρυσε ο Λ. Τρότσκι) και από κάτω ο τίτλος του κόµµατος µε τα αρχικά (κεφαλαία) και 

ολογράφως, επίσης µε κεφαλαία. 

 

8. ΟΑΚΚΕ – Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 

Ένα σφυροδρέπανο πριν τα αρχικά «ΟΑΚΚΕ» και σε δεύτερη σειρά το πλήρες όνοµα του 

κόµµατος: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ». 
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9. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Το πλοίο, του οποίου τα κατάρτια σχηµατίζουν το γράµµα «Κ» το οποίο είναι αρχικό του 

ονόµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καθώς και την προσωπογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια. 

 

10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.∆.Α). 

Η προτοµή του Σωκράτη εντός πλαισίου µε µαύρο φόντο. Με αναγραφή πάνω από την 

προτοµή τις λέξεις ΣΩΚΡΑΤΗΣ και κάτω από την προτοµή Η ΑΡΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ, 

διαστάσεων 7cm (µήκος) x 8,3 cm (ύψος). Στη συνέχεια και σε µικρή απόσταση εντός 

πλαισίου διαστάσεων 11 cm (µήκος) x 6 cm (ύψος) αναγράφονται οι εξής λέξεις: Ψηφίζουµε 

το κίνηµα ΕΛ.ΛΑ.∆.Α Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΛΑΪΚΗ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ. 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ., ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΑΝΙ∆ΙΟΤΕΛΙΑ – ΥΓΕΙΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΟΧΙ 

ΑΛΛΑ ΨΕΜΜΑΤΑ και εντός του πλαισίου υπάρχουν: 1 κάθετη γραµµή, 2 µονές οριζόντιες 

γραµµές και µία διπλή οριζόντια γραµµή. 

 

11. ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) 

Μπλε φρυγικός σκούφος σε πορτοκαλί υπόβαθρο (φόντο). Σε έναν λευκό, κυκλικό, δακτύλιο 

στο κέντρο του σκούφου αναγράφεται µε χρώµα µπλε το γράµµα ∆. Σε έναν κυκλικό 

δακτύλιο γύρω από τον σκούφο αναγράφονται µε πορτοκαλί γράµµατα σε λευκό υπόβαθρο 

οι αξίες του Ε.ΠΑ.Μ, «Ελευθερία, ∆ικαιοσύνη, Αλληλεγγύη». Σε έναν δεύτερο οµόκεντρο 

κυκλικό δακτύλιο αναγράφεται η φράση «∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΡΑ» µε λευκά γράµµατα σε µπλε 

υπόβαθρο και στο κάτω µέρος του ίδιου κύκλου αναγράφεται το αρκτικόλεξο Ε.ΠΑ.Μ. µε 

λευκά γράµµατα σε µπλε υπόβαθρο. Ακριβώς στα δεξιά του παραπάνω εµβλήµατος 

αναγράφεται µε µπλε γράµµατα σε λευκό υπόβαθρο η πλήρης ονοµασία του κόµµατος, 

δηλαδή «ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ» και ακριβώς από πάνω από αυτήν αναγράφεται το 

αρκτικόλεξο «Ε.ΠΑ.Μ.» µε µπλε γράµµατα σε λευκό υπόβαθρο. Κάτω και δεξιά από την 

ονοµασία του κόµµατος αναγράφεται µε µπλε κεφαλαία γράµµατα σε λευκό υπόβαθρο το 

όνοµα ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ. 

 

12. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Με κεφαλαία γράµµατα χειρόγραφης γραφής κυανού χρώµατος αναγράφονται οι λέξεις 

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. 

Αριστερά των λέξεων απεικονίζεται πεντάκτινος αστέρας ερυθρού χρώµατος του οποίου η 

κάτω αριστερή ακτίνα τέµνει καµπύλη γραµµή ερυθρού χρώµατος προσοµοιάζουσα προς 

ίχνος πινέλου. Το σύνολο της σύνθεσης προβάλλει σκίαση γκρίζου χρώµατος µε κατεύθυνση 

προς τα κάτω και αριστερά.  
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Η µονόχρωµη απεικόνιση είναι µαύρου χρώµατος µε προβολή σκιάς όµοια σε χρώµα και 

κατεύθυνση µε την προαναφεροµένη. 

 

13. δηµιουργία, ξανά! Θάνος Τζήµερος 

Εικαστική σύνθεση αποτελούµενη από τέσσερις αναδυόµενες και αποκλίνουσες προς 

αριστερά και δεξιά καµπυλοειδείς γραµµές, πορτοκαλί και κίτρινου χρώµατος, διαφόρου 

πλάτους και µήκους, κάτω από την οποία αναγράφονται: «δηµιουργία, ξανά! Θάνος 

Τζήµερος» µε µαύρα ή/και µπλε πεζοκεφαλαία γράµµατα. 

 

14. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 

«Φωτογραφία του αρχηγού του κόµµατος (Βασίλη Λεβέντη) και εικόνα εξόδου από σκοτεινό 

τούνελ και τις λέξεις «Η έξοδος από το σκοτεινό τούνελ» κάτωθεν της εικόνας αυτής και τις 

λέξεις «ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ»  κάτω από  την όλη παράσταση». 

 

15. ΚΚΕ (µ-λ) -  Μ-Λ ΚΚΕ- ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Οι τίτλοι των δύο κοµµάτων ΚΚΕ (µ-λ) και Μ-Λ ΚΚΕ σε διαδοχική σειρά, ανάµεσα στους 

οποίους παρεµβάλλεται ένα σφυροδρέπανο µε αστέρι ενώ στο κάτω µέρος αναγράφονται οι 

λέξεις ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ µε µικρότερα λευκά κεφαλαία γράµµατα σε µαύρο φόντο.  

 

16. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόµµα Πειρατών Ελλάδας 

Στην επικεφαλίδα αναγράφεται ο τίτλος «∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόµµα 

Πειρατών Ελλάδας», κάτω από τον τίτλο κάθετα θα παρατίθενται το σήµα κάθε ενός από 

τα συµµετέχοντα στο συνδυασµό συνασπισµό κοµµάτων µε τη σειρά που αναγράφονται 

στον τίτλο, ήτοι: Το έµβληµα ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ που αποτελείται από κλαδί ελιάς 

εγγεγραµµένο σε ένα ισοσκελές τρίγωνο. Το τρίγωνο είναι χρώµατος µπλε ενώ το κλαδί 

ελιάς λευκό. Το έµβληµα συµπληρώνεται µε τη λέξη ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ.  Εν συνεχεία και 

κάθετα από τον έµβληµα ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ παρατίθεται το έµβληµα κοινωνία αξιών που 

αποτελείται από έναν κύκλο µε εσωτερικό χρώµα το κίτρινο που διαπερνάται από πέντε 

τεµνόµενες γραµµές. Στο πλάι αναγράφεται κοινωνία αξιών µε πεζά γράµµατα και στον 

υπότιτλο ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, µε κεφαλαία γράµµατα. Εν συνεχεία και 

κάθετα από το έµβληµα κοινωνία αξιών παρατίθεται το έµβληµα Κόµµα Πειρατών Ελλάδας 

που αποτελείται από ένα µαύρο ιστίο το οποίο στα αριστερά του έχει έναν µαύρο ιστό µε το 

σύνολό τους να σχηµατίζει το γράµµα Ρ (Αγγλικό) η σύνθεση αυτή βρίσκεται εντός µαύρου 

κύκλου σε λευκό φόντο. Το έµβληµα συνοδεύεται από τη φράση Κόµµα Πειρατών Ελλάδας 

µε υπότιτλο µέλος του ευρωπαϊκού κόµµατος πειρατών. 
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17. ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την  ΑΝΑΤΡΟΠΗ – 

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κοµµουνιστικής 

Αριστεράς και της  Ριζοσπαστικής Οικολογίας – εκλογική συνεργασία µε Εργατικό 

Επαναστατικό Κόµµα – Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες αγωνιστές/στριες της αριστεράς. 

Μια σηµαία που κυµατίζει, την οποία ακολουθεί η λέξη ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., γραµµένη µε 

κεφαλαία γράµµατα, όπου το γράµµα Υ αναπαρίσταται από µια γυναίκα µε υψωµένα ανοιχτά 

χέρια και στη συνέχεια είναι γραµµένο όλο το όνοµα του κόµµατος και σε υπότιτλο τις λέξεις 

εκλογική συνεργασία µε Ε.Ε.Κ. – Εργατικό Επαναστατικό Κόµµα & ανένταχτους/ες 

αγωνιστές/στριες της αριστεράς. 

 

18. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» 

«Περιστέρι φέρον κλάδο ελαίας»-«ξίφος»-«ζυγός»-«θυρεός εκ δάφνινου στεφάνου». 

Το έµβληµα φέρει στην κορυφή αυτού κυµατοειδή ταινία µε τίτλο την φράση ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ  κάτωθι δε της ταινίας αυτής υπάρχει η διάστικτος λέξις ΕΛ.ΛΑ.Σ. η οποία αποτελεί 

το αρκτικόλεξο της κάτωθεν του θυρεού προσδιοριστικής φράσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ. 

 

19. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) 

Ένας ήλιος που ανατέλλει και κάτω απ’ αυτόν η συντοµογραφία ΠΑΣΟΚ και παράπλευρα και 

αριστερά οι λέξεις ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ σε διπλή σειρά και πάνω και παράλληλα προς 

αυτές µια πλήρως σκιασµένη (κόκκινη) τριγωνική σηµαία. 

 

Σηµειώνεται ότι: 

Συνδυασµός του πολιτικού κόµµατος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΙΣΤΩΝ  

ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Ο.Κ.∆.Ε.) δεν ανακηρύχθηκε στην εκλογική περιφέρεια Ν. Ζακύνθου. 

 

Συνδυασµός του πολιτικού κόµµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.∆.Α) ανακηρύχθηκε στις εκλογικές περιφέρειες Α΄Αθηνών, 

Β΄Αθηνών, Νοµού Αττικής, Α΄Πειραιώς και Β΄Πειραιώς. 

 

Συνδυασµός του πολιτικού κόµµατος δηµιουργία, ξανά! Θάνος Τζήµερος δεν 

ανακηρύχθηκε στην εκλογική περιφέρεια Ν. Αχαΐας. 

 

Συνδυασµός συνασπισµού κοµµάτων  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόµµα 

Πειρατών Ελλάδας δεν ανακηρύχθηκε στις εκλογικές περιφέρειες Ν. Αργολίδας, Ν. Άρτας, 
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Ν. Γρεβενών, Ν. ∆ωδεκανήσου, Ν. Ζακύνθου, Ν. Ηµαθίας, Ν. Καστοριάς, Ν. Κέρκυρας, Ν. 

Κεφαλληνίας, Ν. Κυκλάδων, Ν. Λασιθίου, Ν. Λευκάδας, Ν. Πιερίας, Ν. Σάµου, Ν. Σερρών και  

Ν. Φλώρινας. 

 

Συνδυασµός συνασπισµού κοµµάτων ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

για την  ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, 

Επαναστατικής, Κοµµουνιστικής Αριστεράς και της  Ριζοσπαστικής Οικολογίας – 

εκλογική συνεργασία µε Εργατικό Επαναστατικό Κόµµα – Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες 

αγωνιστές/στριες της αριστεράς δεν ανακηρύχθηκε στην εκλογική περιφέρεια Ν. 

Πιερίας.  

 

Συνδυασµός συνασπισµού κοµµάτων ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» ανακηρύχθηκε στις εκλογικές περιφέρειες Α΄Αθηνών, 

Β΄Αθηνών, Ν. Αττικής, Α΄Πειραιώς, Β΄Πειραιώς, Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Αργολίδας, Ν. 

Αρκαδίας, Ν. Αχαΐας, Ν. Βοιωτίας, Ν. Ηλείας, Ν. Ηρακλείου, Α΄Θεσσαλονίκης, 

Β΄Θεσσαλονίκης,  Ν. Ιωαννίνων, Ν. Καρδίτσας, Ν. Κιλκίς, Ν. Κοζάνης, Ν. Κυκλάδων, Ν. 

Λάρισας, Ν. Λασιθίου, Ν. Μαγνησίας, Ν. Μεσσηνίας, Ν. Ρεθύµνης, Ν. Φθιώτιδος, Ν. 

Χαλκιδικής και Ν. Χανίων.   

  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ              Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

- Περιφέρεια Αττικής 
  ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
(µέσω fax:2132065101ή e-mail: prosna@patt.gov.gr)         ΠΑΝ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ 

   

 

 

  

                                                                                                               

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
- Γραφείο κ. Υπουργού 
- Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 
- κ. Γεν. ∆ιευθυντή Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εκλογών 
- Γραφείο Τύπου 
   


