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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 41894 (1)  
 Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου γνωρίσμα−

τος των εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται 
για τις περιφερειακές εκλογές.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 131 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).

β. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98 Α΄) και

δ. του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 

εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, το ύψος της οποίας θα ανέλθει σε τριακόσιες 
πενήντα χιλιάδες (350.000 €) EURO περίπου. Η δαπάνη 
αυτή θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
προϋπολογισμού ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. τρέχοντος οικονομικού 
έτους (Ειδ. Φορέα 07–130 ΚΑΕ 5261).

3. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ 2408 Β΄) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

1. Οι διαστάσεις των εκλογικών φακέλων, μέσα στους 
οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιού−
νται για τις περιφερειακές εκλογές, καθορίζονται σε 16 
Χ 9,5 εκατοστά του μέτρου περίπου.

2. Οι ανωτέρω φάκελοι κατασκευάζονται από χαρ−
τί αδιαφανές γαλάζιας απόχρωσης και φέρουν στην 
εμπρόσθια πλευρά τους, διαγωνίως, πέντε γραμμές 
γαλάζιας απόχρωσης, από τις οποίες η μεσαία κυμα−
τοειδής, συνολικού πλάτους ενός εκατοστού του μέτρου 
περίπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 23 Ιουλίου 2010 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠ. 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 41895 (2) 
 Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου γνωρίσμα−

τος των εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται 
για τις δημοτικές εκλογές.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 29 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
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της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).

β. του άρθρου 75 παρ. 1 του π. δ. 96/2007 «Κωδικοποίη−
ση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για 
την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116 Α΄), όπως ισχύει.

γ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98 Α΄) και

δ. του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 

εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, το ύψος της οποίας θα ανέλθει σε τετρακόσιες 
χιλιάδες (400.000 €) EURO περίπου. Η δαπάνη αυτή θα 
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋ−
πολογισμού ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. τρέχοντος οικονομικού έτους 
(Ειδ. Φορέα 07–130 ΚΑΕ 5261).

3. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ 2408 Β΄) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

1. Οι διαστάσεις των εκλογικών φακέλων, μέσα στους 
οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιού−
νται για τις δημοτικές εκλογές, καθορίζονται σε 18 Χ 11,5 
εκατοστά του μέτρου περίπου.

2. Οι ανωτέρω φάκελοι κατασκευάζονται από χαρ−
τί αδιαφανές λευκής απόχρωσης και φέρουν στην 
εμπρόσθια πλευρά τους, διαγωνίως, πέντε γραμμές 
γαλάζιας απόχρωσης, από τις οποίες η μεσαία κυ−
ματοειδής, συνολικού πλάτους ενός εκατοστού του 
μέτρου περίπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Aθήνα, 23 Ιουλίου 2010 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠ. 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
 Αριθμ.      41896 (3)
 Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών 

σάκκων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία, 
για την εκλογή των Δημοτικών αρχών.  

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έ  χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 134 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄). 

β) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005 
ΦΕΚ 98 Α΄) και 

γ) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (247 Α΄).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκύπτει 

εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000€) EURO περίπου. Η δαπάνη 
αυτή θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ−

ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τρέχοντος 
οικονομικού έτους (Ειδ. Φορέα 07–130 ΚΑΕ 5261).

3. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ 2408 Β΄) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ειδικό γνώρισμα των εκλογικών σάκ−
κων μέσα στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψη−
φοφορίας κατά την εκλογή των δημοτικών αρχών, ως 
ακολούθως:

α. − Ειδικό γνώρισμα: Ο σάκκος, μέσα στον οποίο κλεί−
νεται από κάθε εφορευτική επιτροπή το κάθε μορφής 
εκλογικό υλικό της ψηφοφορίας για την εκλογή των δη−
μοτικών αρχών έχει τυπωμένη στην εξωτερική επιφάνεια 
της μίας πλευράς του, με κεφαλαία γράμματα, μαύρης 
απόχρωσης, σε παράλληλες σειρές την εξής ένδειξη:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
........................................... ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ημερομηνία)
ΝΟΜΟΣ ...................................................................
ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ..............................
.................. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ...................
(Αριθμός)  (Ονομασία)

β.− Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκκος 
κατασκευάζεται από πλαστική ύλη, λευκής απόχρωσης, 
είναι γαζωμένος στο κάτω μέρος και στριφωμένος στο 
άνω μέρος (άνοιγμα) και έχει διαστάσεις 70 x 100 εκα−
τοστά του μέτρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 23 Ιουλίου 2010 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠ. 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
 Αριθμ. 41897 (4)    
   Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών 

σάκκων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία 
για την εκλογή των Περιφερειακών αρχών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ’Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 134 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).

β) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005 
ΦΕΚ 98 Α΄) και 

γ) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 ( ΦΕΚ 247 Α΄).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκύπτει 

εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000€) EURO περίπου. Η δαπάνη 
αυτή θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τρέχοντος 
οικονομικού έτους (Ειδ. Φορέα 07–130 ΚΑΕ 5261).
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3. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ 2408 Β΄) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ειδικό γνώρισμα των εκλογικών 
σάκκων μέσα στους οποίους κλείνεται το υλικό της 
ψηφοφορίας κατά την εκλογή ανάδειξης των αιρετών 
περιφερειαρχών, αντιπεριφερειαρχών και των μελών 
των περιφερειακών συμβουλίων ως ακολούθως:

α. Ειδικό γνώρισμα: Ο σάκκος, μέσα στον οποίο κλεί−
νεται από κάθε εφορευτική επιτροπή το κάθε μορφής 
εκλογικό υλικό της ψηφοφορίας για την εκλογή των 
περιφερειακών αρχών, έχει τυπωμένη στην εξωτερική 
επιφάνεια της μίας πλευράς αυτού, με κεφαλαία γράμ−
ματα, θαλασσιάς απόχρωσης, σε παράλληλες σειρές 
την εξής ένδειξη:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
……………………………………..ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

      (ημερομηνία)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……………………….………………….……………...................……
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ……………………….………..……..………
........................................ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ .............................
   (Αριθμός)    (Ονομασία)

β. Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκκος 
κατασκευάζεται από πλαστική ύλη, λευκής απόχρωσης, 
είναι γαζωμένος στο κάτω μέρος και στριφωμένος στο 
άνω μέρος (άνοιγμα) και έχει διαστάσεις 70x100 εκα−
τοστά του μέτρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 23 Ιουλίου 2010 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠ. 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
 Αριθμ. 41898 (5)
Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των καλπών και 

των ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) ψηφοφορίας 
για την εκλογή των Δημοτικών αρχών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 134 παρ. 3, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄) και 57 
παρ. 3, και 6 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών 
(Π.Δ. 96/2007 ΦΕΚ 116 Α΄)

β) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005 
ΦΕΚ 98 Α΄) και 

γ) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (247 Α΄).
2. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκύπτει 

εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, ύψους 6.500 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. τρέχοντος οικονομικού έτους (Ειδ. Φο−
ρέα 07−130 ΚΑΕ 5261).

3. Την αριθ. 2672/03.12.2009 (ΦΕΚ 2408 Β΄) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα διακριτικά γνωρίσματα των καλπών 
και των ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) ψηφοφορίας 
των δημοτικών αρχών ως κατωτέρω:

1. Η κάλπη που χρησιμοποιείται κατά την ψηφοφο−
ρία των εκλογέων στις εκλογές για την ανάδειξη των 
δημοτικών αρχών φέρει στην εξωτερική επιφάνεια της 
εμπρόσθιας κάθετης πλευράς αυτής, της ορατής από 
τους ψηφοφόρους, ειδικό έντυπο διακριτικό γνώρισμα 
(αφίσσα), καφέ απόχρωσης και διαστάσεων 35 x 50 
εκατοστών του μέτρου, πάνω στο οποίο αναγράφεται 
με κεφαλαία γράμματα λευκής απόχρωσης η φράση:

«ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010».
2. Το ειδικό διαχώρισμα (παραβάν) που χρησιμοποι−

είται κατά την ψηφοφορία των εκλογέων στις εκλογές 
για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών φέρει στη μία 
εξωτερική πλευρά, την ορατή από τους ψηφοφόρους, το 
ίδιο διακριτικό γνώρισμα (αφίσσα) που προαναφέρθηκε 
στην παράγραφο 1 της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Aθήνα, 23 Ιουλίου 2010 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠ. 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
 Αριθμ. 41899 (6)     
 Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των καλπών και 

των ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) ψηφοφορίας 
για την εκλογή των περιφερειακών αρχών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 134 παρ. 3, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄)

β) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005 
ΦΕΚ 98 Α΄) και 

γ) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (247 Α΄).
2. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκύπτει 

εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, ύψους 6.500 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. τρέχοντος οικονομικού έτους (Ειδ. Φο−
ρέα 07−130 ΚΑΕ 5261).

3. Την αριθ. 2672/03.12.2009 (ΦΕΚ 2408 Β΄) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα διακριτικά γνωρίσματα των καλπών και 
των ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) ψηφοφορίας για 
την εκλογή των περιφερειακών αρχών ως κατωτέρω:
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1. Η κάλπη που χρησιμοποιείται κατά την ψηφοφορία 
στις εκλογές για την ανάδειξη των περιφερειακών αρ−
χών φέρει στην εξωτερική επιφάνεια της εμπρόσθιας 
κάθετης πλευράς αυτής, της ορατής από τους ψηφοφό−
ρους, ειδικό έντυπο διακριτικό γνώρισμα (αφίσσα), γα−
λάζιας απόχρωσης και διαστάσεων 35 x 50 εκατοστών 
του μέτρου, πάνω στο οποίο αναγράφεται με κεφαλαία 
γράμματα λευκής απόχρωσης η φράση:

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010»
2. Το ειδικό διαχώρισμα (παραβάν) που χρησιμοποιεί−

ται κατά την ψηφοφορία στις εκλογές για την ανάδειξη 
περιφερειακών αρχών φέρει στη μία εξωτερική πλευρά, 
την ορατή από τους ψηφοφόρους, το ίδιο διακριτικό 
γνώρισμα (αφίσσα) που προαναφέρθηκε στην παρά−
γραφο 1 της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιουλίου 2010 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠ. 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
 Αριθμ. 41901    (7)
Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων που χρη−

σιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή 
των Δημοτικών αρχών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).

β) των άρθρων 70 και 74 της Νομοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 96/2007) (ΦΕΚ 116/Α΄).

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005 
ΦΕΚ 98 Α΄), και

δ) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκύπτει 

εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, το ύψος της οποίας θα ανέλθει σε δέκα χιλιάδες 
(10.000) ΕΥΡΩ περίπου.

3. Την αριθ. 2672.03.12.2009 (ΦΕΚ 2408 Β΄) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις διαστάσεις των λευκών ψηφο δελτίων 
που χρησιμοποιούνται για τις εκλογές των Δημοτικών 
αρχών δηλαδή των Δημάρχων και των δημοτικών συμ−
βουλίων, των συμβουλίων δημοτικών και τοπικών κοι−
νοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων σε 
14Χ25 εκατοστά του μέτρου περίπου.

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ 
5261 του Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» του προϋπο−
λογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οικονομικού 
έτους 2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 23 Ιουλίου 2010 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠ. 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
 Αριθμ. 41900 (8) 
      Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων που χρη−

σιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή 
των περιφερειακών αρχών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 134 παρ. 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).

β) των άρθρων 70 και 74 της Νομοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 96/2007) (ΦΕΚ 116/Α΄).

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005 
ΦΕΚ 98 Α΄).

δ) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄)
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκύπτει 

εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, το ύψος της οποίας θα ανέλθει σε δέκα χιλιάδες 
(10.000) ΕΥΡΩ περίπου.

3. Την αριθ. 2672/03.12.2009 (ΦΕΚ 2408 Β΄) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις διαστάσεις των λευκών ψηφοδελτίων 
που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την 
εκλογή των αιρετών περιφερειαρχών, αντιπεριφερειαρ−
χών και περιφερειακών συμβούλων σε 14Χ25 εκατοστά 
του μέτρου περίπου.

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ 5261 
του Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» του προϋπολογισμού 
εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οικονομικού έτους 2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 23 Ιουλίου 2010 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  
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