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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τµήµατα, ψηφοφορία 

αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και γραµµατείς εφορευτικών επιτροπών κατά 

τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019. 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

Τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 29 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε 

µε το άρθρο 27 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης …. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133). 

2. Του δεύτερου εδαφίου της περ. α της παρ. 6 του άρθρου 114 του ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 118 του ν. 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας 

…Λοιπές διατάξεις» (Α΄ 50).  

3. Του άρθρου 17 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 

4555/2018. 
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4. Του άρθρου 134  του ν. 3852/2010. 

5. Των άρθρων 5 και 9 παρ.5 του ν.4255/2014 «Εκλογή µελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89). 

6. Των άρθρων 51, 52, 55, 62, 63, 68 και 69 του π.δ/τος 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ 

ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57). 

7. Του π.δ/τος 123/2016 «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 

Τουρισµού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µετονοµασία Υπουργείου Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων» (Α΄208). 

8. Του  π.δ/τος 141/2017 «Οργανισµός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180). 

9. Του  π.δ/τος  88/2018 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α΄160). 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

 Στις εκλογές της 26ης Μαΐου και τις επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου, του έτους 2019:  

Α) 1. Τα εκλογικά τµήµατα αριθµούνται συνεχόµενα, ξεκινώντας από τον αριθµό «1».  

     2. Για αριθµό εγγεγραµµένων άνω των τριακοσίων (300), συστήνονται ζεύγη εκλογικών 

τµηµάτων, διακριτά σε Α και Β. Η αρίθµηση κάθε ζεύγους είναι κοινή. 

    3. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  οι 

περιφερειακές εκλογές θα διεξαχθεί στα εκλογικά τµήµατα µε τη διάκριση «Α».  

    4. Η ψηφοφορία για τις δηµοτικές εκλογές και την ανάδειξη συµβούλων ή προέδρων 

κοινότητας,  θα διεξαχθεί στα εκλογικά τµήµατα µε τη διάκριση «Β». 

   5. Τα κατά τα ανωτέρω διακριτά «Α» και «Β» εκλογικά τµήµατα στεγάζονται στο ίδιο 

εκλογικό κατάστηµα και σε συνεχόµενες αίθουσες, ώστε να προκύπτει και χωροταξικά η 

αλληλουχία τους. 

   6. Σε κάθε ένα εκ των κατά τα ανωτέρω διακριτών «Α» και «Β»  εκλογικών τµηµάτων 

χορηγείται από ένα αντίγραφο του ίδιου εκλογικού καταλόγου.  

   7. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος κάθε εκλογέα ολοκληρώνεται µε την ψηφοφορία 

στα ανωτέρω «Α» και «Β» τµήµατα. 

    8. Στις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων της περίπτωσης Α2 της παρούσας, 
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τα οποία θα συγκροτηθούν στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα οριστούν δύο γραµµατείς για την 

υποστήριξη του έργου των εφορευτικών επιτροπών τους. 

   

Β) Κατ’ εξαίρεση: 

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι περιφερειακές 

και οι δηµοτικές εκλογές, καθώς και οι εκλογές για την ανάδειξη συµβούλων ή προέδρων 

κοινότητας, θα διεξαχθούν σε ένα εκλογικό τµήµα, χωρίς εφαρµογή της διάκρισης του 

στοιχείου Α2 της παρούσας, µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους 

της δικαστικής αρχής, καθώς και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων, εφόσον ο αριθµός των 

εγγεγραµµένων δεν υπερβαίνει τους τριακόσιους (300). 

2. Οµοίως,  θα διεξαχθούν σε ένα εκλογικό τµήµα, χωρίς εφαρµογή της διάκρισης του 

στοιχείου Α2 της παρούσας, µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους 

της δικαστικής αρχής, καθώς και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων, οι εκλογές για την 

ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι περιφερειακές και οι δηµοτικές 

εκλογές  στους δήµους που δεν αναδεικνύονται συµβούλια ή πρόεδροι κοινότητας. 

 3. Στις εφορευτικές επιτροπές των ανωτέρω τµηµάτων των περ. Β1 και Β2 της παρούσας, θα 

οριστούν δύο γραµµατείς, για την υποστήριξη του έργου τους. 

 

Γ) Τα ανωτέρω Α2, Β1 και Β2 στοιχεία της παρούσας δύνανται να τροποποιούνται, µε 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, όταν συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι, ύστερα από 

αιτιολογηµένη εισήγηση του Περιφερειάρχη Αττικής ή του οικείου Αντιπεριφερειάρχη.  

 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. κκ. Συντονιστές Αποκεντρωµένων 

∆ιοικήσεων 
2. Περιφέρεια Αττικής  

     α. Την κα Περιφερειάρχη  
     β. ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ  
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3. κκ. Περιφερειάρχες 
4. κκ. Αντιπεριφερειάρχες - Έδρες τους 
5. κκ. ∆ηµάρχους 
6. ∆ήµους της Χώρας 
7. Εθνικό Τυπογραφείο ∆ιεύθυνση Εκδόσεων 

Καποδιστρίου 34 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα 
(παρακαλούµενο για δηµοσίευση)  

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 
3. Γεν. ∆/ντη Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης 
4.  Όλες τις Γεν. ∆/νσεις του Υπουργείου 
5. Όλες τις ∆/νσεις του Υπουργείου 

(στη ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
για την ανάρτηση της παρούσας στην 
ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.) 
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