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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Απριλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30922
Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την
εκτύπωση των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης
Μαΐου 2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4
του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89) σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 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 Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (Α’ 40).
β) Τις διατάξεις των άρθρων 70 και 71 του π.δ. 26/2012
«Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57).
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4584/2018 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2019» (Α΄ 213).
4. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας
και Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
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5. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
6. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
7. Την αρ. πρωτ. οικ. 7487/4.2.2019 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Προμήθεια χαρτιού ψηφοδελτίων για
τις ανάγκες των επερχόμενων εκλογών εντός του 2019»
(ΑΔΑ: ΨΕΦΣ465ΧΘ7-4ΔΨ).
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (Εισήγηση με Α.Π.: ΓΔΟΥ/98), αποφασίζουμε:
1. Η ποσότητα του χαρτιού για την κατασκευή ψηφοδελτίων που χορηγείται στα κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την διενέργεια
των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019, είναι ανάλογη προς
την απαιτούμενη ποσότητα για την κατασκευή ψηφοδελτίων σε αριθμό που να υπερβαίνει κατά είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον τον αριθμό των εγγεγραμμένων
εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους του συνόλου
των εκλογικών περιφερειών.
2. Τα κόμματα και οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων
κομμάτων που καταρτίζουν συνδυασμούς υποψηφίων
και δικαιούνται χαρτιού, ζητούν τη χορήγηση αυτού,
από το Υπουργείο Εσωτερικών με αίτηση του αρχηγού
ή των συναρχηγών ή της διευθύνουσας επιτροπής τους
ή ειδικού αντιπροσώπου που διορίζεται αρμοδίως με
έγγραφη δήλωση.
Στην αίτηση με την οποία ορίζεται και εξουσιοδοτείται
εκπρόσωπος για την παραλαβή του χαρτιού, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση των αρμοδίων ως άνω για την
υποβολή της αίτησης, με την οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι το κόμμα ή ο συνασπισμός συνεργαζόμενων
κομμάτων θα καταρτίσει συνδυασμό υποψηφίων μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα υποβάλει αυτόν
αρμοδίως για ανακήρυξη.
3. Σε περίπτωση μη ανακήρυξης συνδυασμού, το
κόμμα ή ο συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων που
πρότεινε το συνδυασμό, υποχρεούται, να επιστρέψει το
χαρτί που χορηγήθηκε σ’ αυτό, μέσα σε πέντε (5) ημέρες
από την ανακήρυξη των συνδυασμών.

17324

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαφορετικά θα καταβάλλεται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ύστερα από έγγραφη εντολή του
Υπουργείου Εσωτερικών, το αντίτιμο της αξίας του χαρτιού, το οποίο θα είναι ανάλογο προς την τιμή προμήθειας που επιτεύχθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.
4. Το χαρτί χορηγείται με απόδειξη βάσει εντολής του
Υπουργείου Εσωτερικών που καθορίζει το δικαιούχο
κόμμα ή συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων, τα
στοιχεία του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού,
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την ποσότητα που πρέπει να χορηγηθεί και τον τρόπο
παράδοσής του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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