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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων
ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την
ψηφοφορία της 7ης Ιουλίου 2019 για την εκλογή
βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

2

Καθορισμός ειδικού γνωρίσματος και λοιπών χαρακτηριστικών των σάκων, στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας κατά την εκλογή
βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 46020
(1)
Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων
ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την
ψηφοφορία της 7ης Ιουλίου 2019 για την εκλογή
βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 70, 74 και 75 παρ. 1 του π. δ. 26/2012
«Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57).
β) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(Α΄112).
γ) Του 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

Αρ. Φύλλου 2401

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).
δ) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
ε) Του π.δ. 56/2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής»
(Α΄97).
στ) Του π.δ. 58/2019 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών» (Α΄98).
ζ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων, των
λευκών ψηφοδελτίων καθώς και τις διαστάσεις και λοιπά
χαρακτηριστικά των φακέλων που χρησιμοποιούνται για
την εκλογή βουλευτών, ως ακολούθως:
1. Διαστάσεις ψηφοδελτίων: Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων και των λευκών ψηφοδελτίων ορίζονται: α) για
τις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν μέχρι και δέκα
(10) βουλευτές, σε 14 x 20 εκατοστά του μέτρου περίπου, και β) για τις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν
ένδεκα (11) έως και δεκαοχτώ (18) βουλευτές, σε 14 x 25
εκατοστά του μέτρου περίπου.
2. Διαστάσεις φακέλων: Οι διαστάσεις των φακέλων,
μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, ορίζονται σε 9,50 x 16 εκατοστά του μέτρου περίπου.
Οι φάκελοι κατασκευάζονται από χαρτί αδιαφανές
λευκής απόχρωσης και φέρουν στην εμπρόσθια πλευρά
τους, διαγωνίως, πέντε (5) γραμμές απόχρωσης «βαθύ
μπλε», από τις οποίες η μεσαία κυματοειδής, συνολικού
πλάτους ενός εκατοστού (0,01) του μέτρου περίπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 46021
(2)
Καθορισμός ειδικού γνωρίσματος και λοιπών χαρακτηριστικών των σάκων, στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας κατά την εκλογή
βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 94 και 130 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ΄ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας
για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57).
β) Του 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).
γ) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
δ) Του π.δ. 56/2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη
εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α΄97).
ε) Του π.δ. 58/2019 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών» (Α΄98).
στ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τεύχος B’ 2401/19.06.2019

Καθορίζουμε το ειδικό γνώρισμα, τις διαστάσεις και
λοιπά χαρακτηριστικά των εκλογικών σάκων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή βουλευτών της 7ης Ιουλίου 2019, ως ακολούθως:
α) Ειδικό γνώρισμα: Ο σάκος μέσα στον οποίο κλείνεται από κάθε εφορευτική επιτροπή το εκλογικό υλικό
της ψηφοφορίας για την εκλογή των βουλευτών, έχει
τυπωμένη στη μια εξωτερική πλευρά του με κεφαλαία
γράμματα, καφέ απόχρωσης και σε παράλληλες σειρές
την εξής ένδειξη:
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
.................................................................................................
(Ημερομηνία)
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ...................................................
............................. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ .............................
(Αριθμός)

(Ονομασία)

β) Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκος
κατασκευάζεται από πλαστική ύλη (πολυπροπυλένιο), να είναι υφαντός, λευκής απόχρωσης, γαζωμένος στο κάτω μέρος και στριφωμένος στο πάνω μέρος (άνοιγμα) με διαστάσεις 70 x 100 εκατοστά του
μέτρου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
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