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Για τη διευκόλυνση των συνδυασμών παραθέτουμε συγκεντρωτικά:


τις προβλέψεις των διατάξεων του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον
ν.4555/2018 και τον ν.4604/2019 σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο των
ψηφοδελτίων των περιφερειακών εκλογών.



υπόδειγμα ψηφοδελτίου (ενδεικτικό)



πίνακα με τις περιφερειακές ενότητες

Επισημαίνουμε:


Το υπόδειγμα ψηφοδελτίου που παρατίθεται στο Παράρτημα 1 είναι
ενδεικτικό και οποιαδήποτε διαφοροποίηση από αυτό, εφόσον αυτή είναι
σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 127 και 129 του ν. 3852/2010 όπως
ισχύει, περί της μορφής και του περιεχομένου των ψηφοδελτίων, δεν
αποτελεί

λόγο

ακυρότητας

αυτών

που

θα

εκτυπωθούν

από

τους

συνδυασμούς. Οι λόγοι ακυρότητας των ψηφοδελτίων ορίζονται στο άρθρο
130 του ν. 3852/ 2010 όπως ισχύει.


Η αναγραφή των ονομάτων, επωνύμων και πατρωνύμων υποψηφίων μπορεί να γίνει
με κεφαλαία ή μικρά γράμματα, θα αναγράφονται όμως όλα με τον ίδιο τρόπο δηλ.
είτε όλα τα ονόματα με μικρά γράμματα είτε όλα με κεφαλαία



Η γραμματοσειρά, η απόσταση μεταξύ των ονομάτων και το βάρος του ψηφοδελτίου
δεν ορίζονται και συνεπώς εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του συνδυασμού.



Τα ονόματα, επώνυμα και πατρώνυμα των υποψηφίων, που αναγράφονται με
λατινικούς χαρακτήρες, τίθενται στο ψηφοδέλτιο με τη σειρά που ανακηρύχθηκαν
από το αρμόδιο δικαστήριο.



Στα

ψηφοδέλτια

αναφέρεται

η

ένδειξη

«Εκλογική

Περιφέρεια».

Ωστόσο,

λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκλογική περιφέρεια ταυτίζεται με την περιφερειακή
ενότητα, εάν στο ψηφοδέλτιο τεθεί η ένδειξη «Περιφερειακή Ενότητα» αντί της
«Εκλογικής Περιφέρειας», αυτό δεν αποτελεί λόγω ακυρότητας του ψηφοδελτίου.
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Μορφή ψηφοδελτίων1


Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί.



Τα ψηφοδέλτια για όλη την επικράτεια έχουν σχήμα ορθογώνιο.



Οι

διαστάσεις

των

ψηφοδελτίων

ορίζονται

στην

αρ.24370/3.4.2019

(ΦΕΚ

1150/Β/2019) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΔΕ4465ΧΘ7-3ΘΜ):
1. Για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται περιφερειακοί σύμβουλοι
από ένας (1) έως οκτώ (8), σε 14Χ20 εκατοστά του μέτρου περίπου.
2. Για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται περιφερειακοί σύμβουλοι
από εννέα (9) έως και δέκα πέντε (15), σε 14Χ28 εκατοστά του μέτρου περίπου.
3. Για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται περιφερειακοί σύμβουλοι
από δέκα έξι (16) έως και είκοσι εννέα (29), σε 14Χ35 εκατοστά του μέτρου
περίπου.
4. Για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται περιφερειακοί σύμβουλοι
από τριάντα (30) και πάνω, σε 14Χ46 εκατοστά του μέτρου περίπου.


Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων πρέπει να είναι με μαύρη απόχρωση.

Περιεχόμενο ψηφοδελτίων για τις περιφερειακές εκλογές2
Κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε εκλογική περιφέρεια, το
οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία3:


στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου το όνομα του συνδυασμού και το τυχόν έμβλημα



το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου περιφερειάρχη με την
αντίστοιχη ένδειξη δίπλα ή κάτω από το όνομα του υποψηφίου



τους

υποψηφίους

περιφερειακούς

συμβούλους

της

αντίστοιχης

εκλογικής

περιφέρειας, με αλφαβητική σειρά

1 Άρθρο 127 του Ν.3852/2010
2 Άρθρο 129 του Ν. 3852/2010.
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Εκλογική περιφέρεια
Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν.3852/2010: «Κάθε περιφερειακή ενότητα κατά την έννοια
του άρθρου 3 του παρόντος συνιστά αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια.»
Στο τέλος του παρόντος παρατίθεται ο πίνακας περιφερειακών ενοτήτων όπως έχει
αναρτηθεί στο Παράρτημα 1: Περιφερειακές Ενότητες της αρ.13/34460/3.4.2019/ 3.4.2019
εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών.
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Παράρτημα 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ)

Έμβλημα Συνδυασμού4
Όνομα Συνδυασμού
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
υποψήφιος περιφερειάρχης ……5…

(π.χ Δυτικής Ελλάδας)

Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι εκλογικής περιφέρειας…6..

(π.χ. Αιτωλοακαρνανίας)

ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το υπόδειγμα ψηφοδελτίου είναι ενδεικτικό και οποιαδήποτε διαφοροποίηση από αυτό, εφόσον
αυτή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 127 και 129 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει,
περί της μορφής και του περιεχομένου των ψηφοδελτίων, δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας αυτών
που θα εκτυπωθούν από τους συνδυασμούς. Οι λόγοι ακυρότητας των ψηφοδελτίων ορίζονται
στο άρθρο 130 του ν. 3852/ 2010 όπως ισχύει.

4

Εφόσον υπάρχει έμβλημα συνδυασμού.

5 Συμπληρώνεται το όνομα της περιφέρειας. Η ένδειξη «υποψήφιος/ια περιφερειάρχης…….» μπορεί να τεθεί
εναλλακτικά δίπλα στο όνομα του υποψήφιου περιφερειάρχη
6 Συμπληρώνεται το όνομα της εκλογικής περιφέρειας
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Παράρτημα 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ)

Έμβλημα Συνδυασμού7
Όνομα Συνδυασμού
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
υποψήφιος περιφερειάρχης ……8….

(π.χ Δυτικής Ελλάδας)

Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι εκλογικής περιφέρειας…9..

(π.χ. Αχαΐας)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΘΩΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το υπόδειγμα ψηφοδελτίου είναι ενδεικτικό και οποιαδήποτε διαφοροποίηση από αυτό, εφόσον
αυτή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 127 και 129 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει,
περί της μορφής και του περιεχομένου των ψηφοδελτίων, δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας αυτών
που θα εκτυπωθούν από τους συνδυασμούς. Οι λόγοι ακυρότητας των ψηφοδελτίων ορίζονται
στο άρθρο 130 του ν. 3852/ 2010 όπως ισχύει.
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Εφόσον υπάρχει έμβλημα συνδυασμού.

8 Συμπληρώνεται το όνομα της περιφέρειας. Η ένδειξη «υποψήφιος/ια περιφερειάρχης…….» μπορεί να τεθεί
εναλλακτικά δίπλα στο όνομα του υποψήφιου περιφερειάρχη
9 Συμπληρώνεται το όνομα της εκλογικής περιφέρειας

6

Παράρτημα 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ)

Έμβλημα Συνδυασμού10
Όνομα Συνδυασμού
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
υποψήφιος περιφερειάρχης ……11….

(π.χ Δυτικής Ελλάδας)

Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι εκλογικής περιφέρειας…12..

(π.χ. Ηλείας)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το υπόδειγμα ψηφοδελτίου είναι ενδεικτικό και οποιαδήποτε διαφοροποίηση από αυτό, εφόσον
αυτή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 127 και 129 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει,
περί της μορφής και του περιεχομένου των ψηφοδελτίων, δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας αυτών
που θα εκτυπωθούν από τους συνδυασμούς. Οι λόγοι ακυρότητας των ψηφοδελτίων ορίζονται
στο άρθρο 130 του ν. 3852/ 2010 όπως ισχύει.
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Εφόσον υπάρχει έμβλημα συνδυασμού.

11 Συμπληρώνεται το όνομα της περιφέρειας. Η ένδειξη «υποψήφιος/ια περιφερειάρχης…….» μπορεί να τεθεί
εναλλακτικά δίπλα στο όνομα του υποψήφιου περιφερειάρχη
12 Συμπληρώνεται το όνομα της εκλογικής περιφέρειας
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Παράρτημα 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ)

Έμβλημα Συνδυασμού13
Όνομα Συνδυασμού
ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ
υποψήφια περιφερειάρχης ……14….

(π.χ Κρήτης)

Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι εκλογικής περιφέρειας…15..

(π.χ. Χανίων)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το υπόδειγμα ψηφοδελτίου είναι ενδεικτικό και οποιαδήποτε διαφοροποίηση από αυτό, εφόσον
αυτή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 127 και 129 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει,
περί της μορφής και του περιεχομένου των ψηφοδελτίων, δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας αυτών
που θα εκτυπωθούν από τους συνδυασμούς. Οι λόγοι ακυρότητας των ψηφοδελτίων ορίζονται
στο άρθρο 130 του ν. 3852/ 2010 όπως ισχύει.

13

Εφόσον υπάρχει έμβλημα συνδυασμού.

14 Συμπληρώνεται το όνομα της περιφέρειας. Η ένδειξη «υποψήφιος/ια περιφερειάρχης…….» μπορεί να τεθεί
εναλλακτικά δίπλα στο όνομα του υποψήφιου περιφερειάρχη
15 Συμπληρώνεται το όνομα της εκλογικής περιφέρειας
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Παράρτημα 2: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Οι περιφερειακές ενότητες ορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 3 του ν. 3852/ 2010 όπως έχει
τροποποιηθεί με το άρθρο 18, παρ. 10α του ν. 3870/ 2010 (Α’ 138), το άρθρο 130 του ν.
4483/2017 (Α’107) και το άρθρο 94 του ν.4582/2018:
Περιφέρεια

Περιφερειακή Ενότητα

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δράμας
Έβρου
Καβάλας
Θάσου
Ξάνθης
Ροδόπης
Ημαθίας
Θεσσαλονίκης
Κιλκίς
Πιερίας
Πέλλας
Σερρών
Χαλκιδικής
Γρεβενών
Καστοριάς
Κοζάνης
Φλώρινας
Άρτας
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Πρεβέζης
Καρδίτσας
Λάρισας
Μαγνησίας
Σποράδων
Τρικάλων
Ζακύνθου
Κέρκυρας
Κεφαλληνίας
Λευκάδας
Ιθάκης
Αιτωλοακαρνανίας
Αχαΐας
Ηλείας
Βοιωτίας

Κεντρικής Μακεδονίας

Δυτικής Μακεδονίας

Ηπείρου

Θεσσαλίας

Ιονίων Νήσων

Δυτικής Ελλάδας

Στερεάς Ελλάδας
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Αττικής

Πελοποννήσου

Βορείου Αιγαίου

Νοτίου Αιγαίου

Κρήτης

Ευβοίας
Ευρυτανίας
Φθιώτιδος
Φωκίδας
Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Νότιος Τομέας Αθηνών
Βόρειος Τομέας Αθηνών
Δυτικός Τομέας Αθηνών
Πειραιώς
Νήσων
Δυτικής Αττικής
Ανατολικής Αττικής
Αργολίδας
Αρκαδίας
Κορινθίας
Λακωνίας
Μεσσηνίας
Λέσβου
Λήμνου
Χίου
Σάμου
Ικαρίας
Κω
Καρπάθου-Ηρωικής νήσου Κάσου
Καλύμνου
Ρόδου
Σύρου
Κέας- Κύθνου
Μήλου
Πάρου
Νάξου
Τήνου
Μυκόνου
Άνδρου
Θήρας
Ηρακλείου
Λασιθίου
Ρεθύμνου
Χανίων
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