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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 3605 (1)
Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου γνωρίσμα−

τος των εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται 
για τις Δημοτικές εκλογές. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 29 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

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

β) Του άρθρου 75 παρ. 1 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποί−
ηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας 
για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57).

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

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Οι διαστάσεις των εκλογικών φακέλων, μέσα στους 
οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται 
για τις δημοτικές εκλογές, καθορίζονται σε 18 x 11,5 εκα−
τοστά του μέτρου περίπου.

2. Οι ανωτέρω φάκελοι κατασκευάζονται από χαρτί 
αδιαφανές λευκής απόχρωσης και φέρουν στην εμπρό−
σθια πλευρά τους, διαγωνίως, πέντε γραμμές γαλάζιας 
απόχρωσης, από τις οποίες η μεσαία κυματοειδής, συ−
νολικού πλάτους ενός εκατοστού του μέτρου περίπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   

F  
 Αριθμ. 3598 (2)
Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου γνωρίσμα−

τος των εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται 
για τις Περιφερειακές εκλογές. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 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» (Α΄87).

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

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

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

2. Οι ανωτέρω φάκελοι κατασκευάζονται από χαρ−
τί αδιαφανές γαλάζιας απόχρωσης και φέρουν στην 
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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. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   

F  
 Αριθμ. 3599 (3)
Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφο−

δελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμο−
ποιηθούν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου του Μαΐου 2014. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 παρ. 1 και 3 του Ν. 1180/1981 «Περί 

εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των Ευρω−
παϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) και άλ−
λων τινών διατάξεων» (Α΄ 188) σε συνδυασμό με αυτές 
των άρθρων 70 και 75 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση 
σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για 
την εκλογή βουλευτών» (Α΄57).

β) Των άρθρων 6 παρ. 1 και 7 παρ. 1 του Ν. 1427/1984 
«Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που 
διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρω−
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (Α΄40).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 
Α΄98).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την απόχρωση του χαρτιού και τις δια−
στάσεις των ψηφοδελτίων και των εκλογικών φακέλων 
που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές για την ανάδειξη 
των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 
Μαΐου 2014 ως ακολούθως:

1. Απόχρωση: Το χαρτί κατασκευής των ψηφοδελτίων 
είναι λευκής απόχρωσης και των φακέλων μέσα στους 
οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, είναι απαλής κίτρι−
νης (ivory) απόχρωσης.

Οι φάκελοι φέρουν στην εμπρόσθια πλευρά τους δι−
αγώνια έντυπο γνώρισμα που αποτελείται από πέντε 
γραμμές βαθιάς κυανής απόχρωσης, από τις οποίες η 
μεσαία κυματοειδής, συνολικού πλάτους ενός εκατο−
στού του μέτρου περίπου.

2. Διαστάσεις: Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων κα−
θορίζονται σε 14 x 25 εκατοστά του μέτρου και των 
φακέλων σε 9,5 x 13 εκατοστά του μέτρου περίπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   

   Αριθμ. 3600 (4)
Καθορισμός ειδικού γνωρίσματος και λοιπών χαρακτη−

ριστικών των σάκων, στους οποίους κλείνεται το υλι−
κό της ψηφοφορίας κατά την εκλογή των Ελλήνων 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρ−

θρου 5 του Ν. 1180/1981 «Περί εκλογής αντιπροσώπων 
εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευ−
ρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) και άλλων τινών διατάξεων» 
(Α΄ 188), σε συνδυασμό με αυτές της παραγράφου 1 
του άρθρου 94 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο 
κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή 
βουλευτών» (Α΄ 57).

β) Των άρθρων 9 παρ. 7 και 17 παρ. 2 του Ν. 1427/1984 
«Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που 
διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρω−
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (Α΄40).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 
Α΄98).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ειδικό γνώρισμα, τις διαστάσεις και 
λοιπά χαρακτηριστικά των εκλογικών σάκων που χρη−
σιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως ακολούθως:

α) Ειδικό γνώρισμα: Ο σάκος μέσα στον οποίο κλεί−
νεται από κάθε εφορευτική επιτροπή το εκλογικό υλικό 
της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου, έχει τυπωμένη στη μια εξωτερική 
πλευρά του με κεφαλαία γράμματα καφέ απόχρωσης 
και σε παράλληλες σειρές την εξής ένδειξη:

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2014
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.........................................................
..................................ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ..................................
 (Αριθμός) (Ονομασία)

Η αντίστοιχη ένδειξη, τυπωμένη κατά τον ίδιο παρα−
πάνω τρόπο, για το σάκο που χρησιμοποιείται από τις 
εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων, στα 
οποία ψηφίζουν οι Έλληνες εκλογείς που διαμένουν 
μόνιμα ή που βρίσκονται κατά την ημέρα των εκλογών 
στο έδαφος των λοιπών κρατών − μελών της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης, είναι η εξής:

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Ή ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ .........................

..................................ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ..................................
 (Αριθμός) (Ονομασία)

β) Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκος και 
για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις κατασκευάζεται από 
πλαστική ύλη λευκής απόχρωσης, είναι στριφωμένος και 
γαζωμένος στις τρεις πλευρές του και έχει διαστάσεις 
70 x 100 εκατοστά του μέτρου περίπου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   

F  
 Αριθμ. 3596 (5)
Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων που χρη−

σιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή 
των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 29 παρ. 1 και 134 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Α΄ 87).

β) Των άρθρων 70 και 74 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποί−
ηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας 
για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 
Α΄98).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις διαστάσεις των λευκών ψηφοδελ−
τίων σε 14 x 25 εκατοστά του μέτρου περίπου για τις 
εκλογές:

α) Των Δημοτικών αρχών δηλαδή των Δημάρχων και 
των δημοτικών συμβουλίων, των συμβουλίων δημοτικών 
και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών 
κοινοτήτων.

β) Των αιρετών Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών 
και περιφερειακών συμβούλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   

F  
 Αριθμ. 3597 (6)
Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών 

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

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 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» (Α΄ 87).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 
Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

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

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

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
................................................ ΜΑΪΟΥ 2014

(Ημερομηνία)
ΝΟΜΟΣ.........................................................
ΔΗΜΟΣ.........................................................

....................... ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ .....................
 (Αριθμός) (Ονομασία)

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 εκα−
τοστά του μέτρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   

F  
 Αριθμ. 3604 (7)
Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών 

σάκων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία, 
για την εκλογή των Περιφερειακών αρχών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 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» (Α΄87).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 
Α΄98).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ειδικό γνώρισμα των εκλογικών σά−
κων μέσα στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφο−
φορίας κατά την εκλογή των αιρετών Περιφερειαρχών, 
Αντιπεριφερειαρχών και των μελών των περιφερειακών 
συμβούλων ως ακολούθως:

α) Ειδικό γνώρισμα: Ο σάκος, 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 του, με κεφαλαία γράμ−
ματα, θαλασσιάς απόχρωσης, σε παράλληλες σειρές 
την εξής ένδειξη:



3092 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
........................................................................ ΜΑΪΟΥ 2014

(Ημερομηνία)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ......................................................................
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.....................................

......................... ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ .............................
 (Αριθμός) (Ονομασία)

β) Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκος κα−
τασκευάζεται 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. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ  
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