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ΘΕΜΑ: «Καθορισµός διαστάσεων ψηφοδελτίων που θα χρησιµοποιηθούν κατά την 

ψηφοφορία για την εκλογή περιφερειαρχών και περιφερειακών συµβούλων». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 127 παρ. 2, 129, 135 και 136 του ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» (Α΄87). 

2. 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).  

3. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Εσωτερικών», 

(Α΄180).  

4. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄160).  

5. Την αριθ. 22339/27.3.2019 (Β΄1056) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

«Ορισµός αριθµού περιφερειακών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 

136 του ν. 3852/2010 µε βάση το µόνιµο πληθυσµό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία 

απογραφή». 
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6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισµού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Καθορίζουµε τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων που θα χρησιµοποιηθούν για την 

εκλογή περιφερειαρχών και περιφερειακών συµβούλων: 

 

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 παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 
    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 

       ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1. Εθνικό Τυπογραφείο 

(για τη δηµοσίευση της παρούσας) 

2. κ.κ. Περιφερειάρχες - Έδρες τους  

3. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακής Ενότητας έδρας νοµών  

4. κ.κ. ∆ηµάρχους 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
 
1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

3. Γενική ∆/νση Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

4. ∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. 
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