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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εισαγωγικές Εξετάσεις “Ταλέντων” σχολικού 
έτους 2020-2021 για τις Ανώτερες Σχολές Δραμα-
τικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής).

2 Καθορισμός βιβλίων πράξεων εφορευτικών επι-
τροπών και λοιπών βιβλίων ψηφοφορίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    

 Αριθμ. 329644 (1)
Εισαγωγικές Εξετάσεις “Ταλέντων” σχολικού 

έτους 2020-2021 για τις Ανώτερες Σχολές Δρα-

ματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 12 και το άρθρο 14 του 
ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχο-
λών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, Κρατικού 
Βραβείου Θεάτρου και καταργήσεις Αδείας Ασκήσεως 
Επαγγέλματος Ηθοποιού» (Α’ 127).

3. Το άρθρο 64 του ν.  4559/2018 «Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 142), με το οποίο τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθη-
καν ή καταργήθηκαν, οι διατάξεις του άρθρου 14 του 
ν. 1158/1981, του άρθρου 8 του π.δ. 370/1983 και της 
υπ’ αρ. 16984/3.4.1998 απόφασης (Β’ 386).

4. Το άρθρο 1 και την παρ.  4 του άρθρου 3 του 
ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα 
με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) και με το άρθρο 25 
του ν. 3731/2008 (Α’ 263).

5. Toν ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

6. Το π.δ.  70/2015 (Α’  114) περί ανασύστασης των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

7. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (Α’ 7  και διορθώσεις σφαλμάτων Α’ 158).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α’ 121).

9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

11. Το άρθρο 8 του π.δ. 370/1983 «Κανονισμός οργά-
νωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής 
Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής)» (Α’ 130), όπως τροποποι-
ήθηκε με την παρ. 2στ του άρθρου 32 του ν. 4452/2017 
(Α’ 17) και το άρθρο 64 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) και 
ισχύει.

12. Την υπ’ αρ. 8071/8-1-2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» (Β’ 35).

13. Την υπ’ αρ. 45044/3-2-2021 απόφαση «Διορισμός 
Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΥΟΔΔ 84)

14. Την υπ’ αρ. 16984/3.4.1998 απόφαση «Καθορι-
σμός τρόπου και διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υπο-
ψηφίων σπουδαστών εισαγωγικών εξετάσεων Ανωτέ-
ρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού» (Β’ 386), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 65532/29.7.2005 
(Β’  1149) και 495039/13179/3425/1549/14-9-2020 
(Β’ 4006) αποφάσεις και το άρθρο 64 του ν. 4559/2018 
(Α’ 142) και ισχύει.

15. Την υπ’ αρ. 319616/7-7-2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ρυθμίσεις για τα 
σχολικά και διδακτικά έτη 2020-21 και 2021-22 και τη 
διενέργεια πάσης φύσεως εξετάσεων των δομών καλ-
λιτεχνικής εκπαίδευσης» (Β’ 3019).

16. Τη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανωτέ-
ρων Σχολών Δραματικής Τέχνης του άρθρου 25 του 
ν. 1158/1981.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Τη διενέργεια των εξετάσεων, για την κατ’ εξαίρεση 

εισαγωγή στο Α’ έτος των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής 
Τέχνης (Τμ. Υποκριτικής), υποψηφίων σπουδαστών που 
δεν κατέχουν Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνα-
σίου παλαιού τύπου (εφόσον έχουν διακόψει οριστικά 
το σχολείο), και είναι προικισμένοι στη Δραματική Τέ-
χνη (Ταλέντα), οι οποίοι εμπίπτουν στις εξαιρετικές και 
ειδικές προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του 
ν. 1158/1981, για το σχολικό έτος 2021-2022.

2. Ο χρόνος και ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων 
θα γνωστοποιηθούν από τη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής 
Εκπαίδευσης με ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί στο 
κτήριο της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυ-
ακό τόπο του ΥΠ.ΠΟ.Α. www.culture.gr (στη διαδρομή: 
Για τον Πολίτη/Πληροφορίες για τον Πολίτη -Σύγχρονος 
Πολιτισμός/Θέατρο και Χορός/Εξετάσεις Θεάτρου και 
Χορού).

3. Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι 
έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 
τις 30.6.2021.

4. Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις ει-
σαγωγικές εξετάσεις:

α) Αίτηση (αντίγραφό της υπάρχει σε έντυπη μορφή 
στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική 
μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.culture.
gr (στη διαδρομή: Για τον Πολίτη/Πληροφορίες για τον 
Πολίτη -Σύγχρονος Πολιτισμός/Θέατρο και Χορός/Εξε-
τάσεις Θεάτρου και Χορού). Η αίτηση υπογράφεται από 
τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 
και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην 
αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυ-
μο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου 
καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που κατέχει.

β) Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου σε ευκρινές φω-
τοαντίγραφο (ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης) και υπεύθυνη δήλωση ότι έχει διακόψει οριστικά 
τις σπουδές του στο Λύκειο (έτος και τάξη διακοπής 
φοίτησης).

Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της 
αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με 
τίτλο σπουδών της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από 
τις κατά τόπους Διευθύνσεις Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές 
φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το 
πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύ-
εται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογη-
τικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου-
ιας αναγράφεται με Λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να 
συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του 
ονοματεπώνυμου στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και 31 Ιουλίου 
2021:

i. Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση teth.dthh@culture.gr. Στην περίπτωση αυτή, 
η αίτηση (υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο) και 

τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν 
σε ηλεκτρονική μορφή (αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά - 
«σκαναριστούν»). Αποδεκτοί θα γίνονται οι τύποι αρχεί-
ων pdf, doc, docx. ή

ii. Με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 
106 82 Αθήνα (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 31-07-
2021 φυλάσσεται η απόδειξη του ταχυδρομείου από τον 
υποψήφιο).

iii. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή της 
αίτησης και των δικαιολογητικών με τους προαναφερό-
μενους τρόπους, είναι δυνατή η κατάθεση με φυσική 
παρουσία του ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου 
εκπροσώπου στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (Μπουμπουλίνας 20-22 και 
ώρες 09:00-15:00) απαραιτήτως μετά από τηλεφωνικό 
ραντεβού στα τηλέφωνα 213-13-22418, -22537 και με 
αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων 
κοινωνικής απόστασης λόγω της πανδημίας COVID-19.

Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη 
κατά την κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων (ανεξάρτητα 
από τον τρόπο υποβολής της).

5. Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψή-
φιοι, είναι: α. Υποκριτική (δύο μονόλογοι της επιλογής 
των υποψηφίων).

β. Απαγγελία ενός ποιήματος και ένα Τραγούδι (της 
επιλογής των υποψηφίων).

γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου 
και Λογοτεχνίας (προφορικά).

6. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστι-
κά προσόντα Θεατρικής Τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση 
και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμ-
φάνιση και έλαβαν σε καθένα από τα ανωτέρω μαθήματα 
τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.

Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση ή αποκλει-
στεί από την Επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία λαμβάνει 
μονάδα.

7. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται μετά 
την κύρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, του ονομαστικού πίνακα των εισαγομένων, που 
θα καταρτίσει η εξεταστική Επιτροπή.

Ο πίνακας ανακοινώνεται στο κτήριο της οδού Ρεθύ-
μνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο www.culture.gr 
(στη διαδρομή: Για τον Πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/
Θέατρο και Χορός/Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού).

8. Τα υποβληθέντα με την αίτηση δικαιολογητικά δεν 
επιστρέφονται.

9. Οι υποψήφιοι κατά την έναρξη και διάρκεια των 
εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική 
τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυ-
τότητάς τους.

10. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των Εισαγωγι-
κών Εξετάσεων των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέ-
χνης θα πρέπει να γίνεται αυστηρή τήρηση των γενικών 
και ειδικών κανόνων που αφορούν στον περιορισμό της 
διασποράς της τρέχουσας πανδημίας, όπως αυτοί ορί-
ζονται από τις ισχύουσες κοινές υπουργικές αποφάσεις.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιουλίου 2021

Ο Υφυπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 

   Ι 

 Αριθμ. 51712 (2)
Καθορισμός βιβλίων πράξεων εφορευτικών επι-

τροπών και λοιπών βιβλίων ψηφοφορίας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4648/2019 «Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού 

δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής 
Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας» 
(Α’ 205),

β) του ν. 4804/2021 «Εκλογή των Δημοτικών και Περι-
φερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 90),

γ) του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 89),

δ) των άρθρων 18Α και 18Β του ν. 3852/2010, όπως 
συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 16 και 17 του ν. 4555/2018 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - 
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργά-
νωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων, σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και 
την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 133) και 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 52 του ν. 4604/2019 «Προ-
ώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη 
και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την 
απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις» (Α’ 50), 

ε) των άρθρων 29, 42 και 134 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), 

στ) του ν. 3861/2010 ’’Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις’’ 
(Α’ 112), 

ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), 

η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2), 

θ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180), 

ι) του άρθρου 61 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση 
σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών» (Α’ 57), 

ια) την υπ’ αρ. 25020/4.4.2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 45931/2010 
(Β’ 1293) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Απο-
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Βιβλία 
για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές”» (Β΄ 1196).

2. Την ανάγκη επαναδιαχωρισμού του Βιβλίου Πρωτο-
κόλλου ψηφοφορίας, που βάσει της υπ’ αρ. 25020/4.4.2019 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ενοποιήθηκε για 
τις ανάγκες της ταυτόχρονης διενέργειας Περιφερειακών 
εκλογών και Ευρωεκλογών το έτος 2019.

3. Την ανάγκη δημιουργίας ενιαίου καταλόγου βιβλί-
ων πράξεων εφορευτικής επιτροπής και λοιπών βιβλίων 
ψηφοφορίας για όλες τις κατηγορίες εκλογών και εκλο-
γικών κέντρων για την απλούστευση και βελτίωση του 
συστήματος διαχείρισής τους.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τύπο των βιβλίων ψηφοφορίας και 
πράξεων εφορευτικής επιτροπής, που εφεξής χρησιμο-
ποιούνται από τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών 
τμημάτων κατά τη διενέργεια Εθνικών εκλογών, Ευρωε-
κλογών και εκλογών για την Αυτοδιοίκηση ως εξής:

Α. ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Α.1. Βιβλία για χρήση σε εκλογικά τμήματα εντός επι-

κρατείας 
Α.1.α Βιβλία Εκλογικών Τμημάτων
I. Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο 

περιέχει:
- Το πρακτικό Νο 1
- Το πρακτικό Νο 2
II. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.
III. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων Υπέρ των Συνδυασμών.
IV. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων Υπέρ υποψηφίων των Συν-

δυασμών και των Μεμονωμένων Υποψηφίων.
Α.1β. Βιβλία Αμιγών Εκλογικών Τμημάτων Ετεροδη-

μοτών
I. Βιβλίο πράξεων εφορευτικής επιτροπής αμιγών εκλο-

γικών τμημάτων ετεροδημοτών.
II. Βιβλίο πρωτοκόλλου ψηφοφορίας αμιγών εκλογι-

κών τμημάτων ετεροδημοτών.
III. Βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασμών 

κομμάτων, συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, 
συνδυασμών ανεξαρτήτων και μεμονωμένων υποψηφί-
ων αμιγών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών.

IV. Βιβλίο διαλογής ψήφων προτίμησης υπέρ των υπο-
ψηφίων των συνδυασμών, αμιγών εκλογικών τμημάτων 
ετεροδημοτών.

Α.1.γ. Βιβλία Μεικτών Τμημάτων Ετεροδημοτών
I. Βιβλίο πρωτοκόλλου ψηφοφορίας μεικτών εκλογι-

κών τμημάτων ετεροδημοτών.
II. Πρακτικό Νο 1 μεικτού εκλογικού Τμήματος ετερο-

δημοτών.
III. Πρακτικό Νο 2 μεικτού εκλογικού τμήματός ετε-

ροδημοτών.
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Α.2. Βιβλία για χρήση σε εκλογικά τμήματα εκτός επι-
κρατείας

I. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.
II. Βιβλίο πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο 

περιέχει:
- Το πρακτικό Νο1
- Το πρακτικό Νο 2
Β. ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
Β.1. Βιβλία για χρήση σε εκλογικά τμήματα εντός επι-

κρατείας
i. Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο 

περιέχει:
- Το πρακτικό Νο1
- Το πρακτικό Νο 2
ii. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.
iii. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων Υπέρ των Συνδυασμών.
iv. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων Υπέρ υποψηφίων των Συν-

δυασμών και των Μεμονωμένων Υποψηφίων.
Β.2. Βιβλία για χρήση σε εκλογικά τμήματα εκτός επι-

κρατείας.
i. Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο 

περιέχει:
- Το πρακτικό Νο1
- Το πρακτικό Νο 2
ii. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.
Γ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Γ.1. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
Α. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.
(Βιβλίο κοινό για τις Δημοτικές και Κοινοτικές και Πε-

ριφερειακές Εκλογές).
Β. Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο 

περιέχει:
- Το πρακτικό Νο 1
- Το πρακτικό Νο 2
Γ. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων, το οποίο περιέχει:
- Το Βιβλίο Διαλογής ψήφων Υπέρ των Συνδυασμών.

- Το Βιβλίο Διαλογής ψήφων Υπέρ των Υποψηφίων 
των Συνδυασμών.

Γ.2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
Α. Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής Κοινοτικών 

Εκλογών το οποίο περιέχει:
- Το πρακτικό Νο 1
- Το πρακτικό Νο 2
Β. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων Κοινοτικών εκλογών, το 

οποίο περιέχει:
- Το Βιβλίο Διαλογής Υπέρ Συνδυασμών.
- Το Βιβλίο Διαλογής ψήφων Υπέρ των Υποψηφίων 

Συμβούλων κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων.
- Το Βιβλίο διαλογής ψήφων Υπέρ των μεμονωμένων 

Υποψηφίων Προέδρων κοινοτήτων κάτω των 300 κα-
τοίκων.

Γ.3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ.
Α. Βιβλίο πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο 

περιέχει:
- Το πρακτικό Νο1
- Το πρακτικό Νο 2
Β. Βιβλίο διαλογής Ψήφων για τις Περιφερειακές εκλο-

γές, το οποίο περιέχει:
- Το Βιβλίο (Πίνακα) Διαλογής Ψήφων Υπέρ των Συν-

δυασμών.
- Το Βιβλίο (Πίνακα) Διαλογής Ψήφων Υπέρ των Υπο-

ψηφίων των Συνδυασμών.
Κάθε άλλη σχετική απόφαση καταργείται μετά την 

δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιουλίου 2021

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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