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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών σάκων που
χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία της 17ης Ιουνίου 2012 για την εκλογή
βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 94 παρ. 1 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων
της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α΄).
β) την ανάγκη καθορισμού διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών σάκων που θα
χρησιμοποιηθούν κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 17 ης Ιουνίου 2012
γ) 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 απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Καθορίζουμε το ειδικό γνώρισμα των εκλογικών σάκων, μέσα στους οποίους κλείνεται το
υλικό της ψηφοφορίας για την εκλογή βουλευτών της 17 ης Ιουνίου 2012, ως ακολούθως:
α. - Ειδικό γνώρισμα: Ο σάκος, μέσα στον οποίο κλείνεται από κάθε εφορευτική επιτροπή
το κάθε μορφής εκλογικό υλικό της ψηφοφορίας για την εκλογή των βουλευτών, έχει
τυπωμένη στην εξωτερική επιφάνεια της μίας πλευράς του, με κεφαλαία γράμματα, μαύρης
απόχρωσης και σε παράλληλες σειρές την εξής ένδειξη:
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β.- Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκος κατασκευάζεται από πλαστική ύλη
λευκής απόχρωσης, είναι γαζωμένος στο κάτω μέρος και στριφωμένος στο άνω μέρος
(άνοιγμα) και έχει διαστάσεις 70 x 100 εκατοστά του μέτρου.
Η απόφαση αυτή 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
3. Περιφερειακές Ενότητες 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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