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Σας διαβιβάζουµε σε φωτοαντίγραφο την αριθµ. 45722/10-8-2010 (ΦΕΚ 1297/τ.Β/16-8-
2010) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
«Ορισµός µορφής και διαστάσεων  ψηφοδελτίων», για ενηµέρωσή σας. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 1, 2, 7, 24, 25 και 26 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∆ 63/ 2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»  (Α’ 98). 

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού για 

το τρέχον και τα επόµενα οικονοµικά έτη. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 

Άρθρο 1 
 
Τα ψηφοδέλτια των συνδυασµών για τις δηµοτικές εκλογές έχουν υποχρεωτικά την εξής µορφή: 
 
I. Σε ∆ήµους µε ενιαία εκλογική περιφέρεια και στους οποίους δεν συνιστώνται δηµοτικές ή 
τοπικές κοινότητες, τo ψηφοδέλτιο περιλαµβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1): 

 

Ελληνική   
 
 
 
 



1. Το τυχόν έµβληµα και το όνοµα του συνδυασµού  
2. Το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο του υποψηφίου δηµάρχου µε τη σχετική 

ένδειξη 
3. Στη συνέχεια και εντός παρένθεσης τη φράση «Μέχρι τρεις (3) σταυρούς»  
4. Τα επώνυµα, τα ονόµατα και τα πατρώνυµα των υποψηφίων δηµοτικών 

συµβούλων µε αλφαβητική σειρά  
 
II. Σε ∆ήµους µε ενιαία εκλογική περιφέρεια και στους οποίους συνιστώνται δηµοτικές ή 
τοπικές κοινότητες, κάθε συνδυασµός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε δηµοτική ή τοπική 
κοινότητα  και το οποίο περιλαµβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2): 

 
1. Το τυχόν έµβληµα και το όνοµα του συνδυασµού 
2. Το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο του υποψηφίου δηµάρχου µε τη σχετική 

ένδειξη  
3. Στη συνέχεια η φράση «Υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι» και εντός παρένθεσης 

τη φράση «Μέχρι τρεις (3) σταυρούς» 
4. Τα επώνυµα, τα ονόµατα και τα πατρώνυµα των υποψηφίων δηµοτικών 

συµβούλων µε αλφαβητική σειρά  
5. Την φράση «Υποψήφιοι δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας», ακολουθούµενη από το 

όνοµα της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και στη συνέχεια εντός παρένθεσης, 
από τη φράση «Μέχρι δύο σταυρούς». Σε περίπτωση που η τοπική κοινότητα 
εκλέγει έναν εκπρόσωπο τότε αναγράφεται η φράση «Υποψήφιοι εκπρόσωποι 
τοπικής κοινότητας», ακολουθούµενη από το όνοµα της τοπικής κοινότητας και 
στη συνέχεια εντός παρένθεσης, από τη φράση «Μέχρι έναν σταυρό».  

6. Τα επώνυµα, τα ονόµατα και τα πατρώνυµα, µε αλφαβητική σειρά,  των 
υποψηφίων   συµβούλων  της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή των εκπροσώπων 
της τοπικής κοινότητας. 

 
III. Σε ∆ήµους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές  περιφέρειες,  κάθε συνδυασµός 
εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε  δηµοτική ή τοπική κοινότητα, το οποίο  περιλαµβάνει 
κατά σειρά τα εξής στοιχεία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3): 

 
1. Το τυχόν έµβληµα και το όνοµα του συνδυασµού 
2. Το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο του υποψηφίου δηµάρχου µε τη σχετική 

ένδειξη 
3. Στη συνέχεια η φράση «Υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι» ακολουθούµενη από 

την ονοµασία της εκλογικής περιφέρειας και στη συνέχεια  και εντός παρένθεσης 
τη φράση «Μέχρι τρεις (3) σταυρούς» ή «Μέχρι έναν (1) σταυρό» αν η εκλογική 
περιφέρεια εκλέγει έως 3 συµβούλους. 

4. Τα επώνυµα, τα ονόµατα και τα πατρώνυµα των υποψηφίων δηµοτικών 
συµβούλων, µε αλφαβητική σειρά, της αντίστοιχης  εκλογικής περιφέρειας, όπου 
ανήκει η δηµοτική ή τοπική κοινότητα. 

5. Στη συνέχεια η φράση «Υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι λοιπών περιφερειών» 
ακολουθούµενη από την ένδειξη «µέχρι έναν (1) σταυρό» 

6. Τα επώνυµα, τα ονόµατα και τα πατρώνυµα, µε αλφαβητική σειρά,  των 
υπολοίπων υποψηφίων  δηµοτικών  συµβούλων, των λοιπών εκλογικών 
περιφερειών µε παράθεση της  εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιοι 

7. Την φράση «Υποψήφιοι δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας», ακολουθούµενη από το 
όνοµα της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και στη συνέχεια εντός παρένθεσης, 
από τη φράση «Μέχρι δύο σταυρούς». Σε περίπτωση που η τοπική κοινότητα 
εκλέγει εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας τότε αναγράφεται η φράση «Υποψήφιοι 
εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας», ακολουθούµενη από το όνοµα της τοπικής 
κοινότητας και στη συνέχεια εντός παρένθεσης, από τη φράση «Μέχρι έναν 
σταυρό».  

8. Τα επώνυµα, τα ονόµατα και τα πατρώνυµα, µε αλφαβητική σειρά,  των 
υποψηφίων   συµβούλων  της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπων της 
τοπικής κοινότητας. 



 

Άρθρο 2 
 

Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων που θα χρησιµοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την 
εκλογή των δηµοτικών αρχών ορίζονται ως ακολούθως: 

 
1. Για τους δήµους στους οποίους εκλέγονται δηµοτικά συµβούλια από σαράντα  

εννέα (49) ή σαράντα πέντε (45) µέλη, συµβούλια δηµοτικών κοινοτήτων, 
συµβούλια τοπικών κοινοτήτων κ.λ.π., σε 16Χ60 εκατοστά του µέτρου περίπου. 

2. Για τους δήµους στους οποίους εκλέγονται δηµοτικά συµβούλια από σαράντα ένα 
(41) µέλη, συµβούλια δηµοτικών κοινοτήτων, συµβούλια τοπικών κοινοτήτων 
κ.λ.π., σε 16Χ56 εκατοστά του µέτρου περίπου. 

3. Για τους δήµους στους οποίους εκλέγονται δηµοτικά συµβούλια από τριάντα τρία 
(33) µέλη, συµβούλια δηµοτικών κοινοτήτων, συµβούλια τοπικών κοινοτήτων 
κ.λ.π., σε 16Χ50 εκατοστά του µέτρου περίπου. 

4. Για τους δήµους στους οποίους εκλέγονται δηµοτικά συµβούλια από είκοσι επτά 
(27) µέλη, συµβούλια δηµοτικών κοινοτήτων, συµβούλια τοπικών κοινοτήτων 
κ.λ.π., σε 16Χ46 εκατοστά του µέτρου περίπου. 

5. Για τους δήµους στους οποίους εκλέγονται δηµοτικά συµβούλια από είκοσι ένα 
(21) από δεκαεπτά (17) ή από δέκα τρία (13) µέλη, καθώς και συµβούλια 
δηµοτικών κοινοτήτων, συµβούλια τοπικών κοινοτήτων κ.λ.π., σε 16Χ34 
εκατοστά του µέτρου περίπου. 

  
Άρθρο 3 

 
H απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της αρχίζει πό 

τη δηµοσίευσή της. 

 
 
 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
  

  
  

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 
  
  
  
  

 

 

 
 
 

 
 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 
Έµβληµα Συνδυασµού 

 

Όνοµα συνδυασµού 

 

Επώνυµο, όνοµα και πατρώνυµο υποψήφιου δηµάρχου  
υποψήφιος ∆ήµαρχος 

 

(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης) 

……. Επώνυµο, όνοµα και πατρώνυµο υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων, κατ’ 
αλφαβητική σειρά  

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

Έµβληµα Συνδυασµού 

 

Όνοµα συνδυασµού 

 

Επώνυµο, όνοµα και πατρώνυµο υποψήφιου δηµάρχου  
υποψήφιος ∆ήµαρχος 

 

 Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης) 

……. Επώνυµο, όνοµα και πατρώνυµο υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων, κατ’ 
αλφαβητική σειρά)  

 

Υποψήφιοι ∆ηµοτικής/ Τοπικής Κοινότητας… 
(Μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίµησης) ή εναλλακτικά 

Υποψήφιοι Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας… 
(Μέχρι έναν (1) σταυρό) 

……. Επώνυµο, όνοµα και πατρώνυµο υποψήφιων συµβούλων δηµοτικής/ τοπικής 
κοινότητας ή εκπροσώπων τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
Έµβληµα Συνδυασµού 

 

Όνοµα συνδυασµού 

 

Επώνυµο, όνοµα και πατρώνυµο υποψήφιου δηµάρχου  
Υποψήφιος ∆ήµαρχος 

 



Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας ...  
(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης ή Μέχρι έναν (1) σταυρό) 

……. (Επώνυµο, όνοµα και πατρώνυµο υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων, κατ’ 
αλφαβητική σειρά)  

 

Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Λοιπών Εκλογικών Περιφερειών 
 (Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίµησης) 

……. (Επώνυµο, όνοµα και πατρώνυµο των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων, κατ’ 
αλφαβητική σειρά, και σε παρένθεση η, αντίστοιχη, εκλογική περιφέρεια)  

 

Υποψήφιοι ∆ηµοτικής/ Τοπικής Κοινότητας… 
(Μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίµησης) ή εναλλακτικά 

Υποψήφιοι Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας… 
(Μέχρι έναν (1) σταυρό) 

……. Επώνυµο, όνοµα και πατρώνυµο υποψήφιων συµβούλων δηµοτικής/ τοπικής 
κοινότητας ή εκπροσώπων τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Εθνικό Τυπογραφείο 

∆/νση Εκδόσεων 

Καποδιστρίου 34 

Τ.Κ. 104 32 Ενταύθα 

παρακαλούµενο για τη δηµοσίευση   

2. κ.κ. Γεν. Γραµµατείς Περιφερειών (Έδρες τους) 

3. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Έδρες τους) 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 

4. Γεν. ∆/ντή Αναπτ. Προγραµµάτων 

5. ∆/νση Οργ. κ. Λειτουργίας Ο.Τ.Α 

6. ∆/νση Μηχ/σης κ΄ Η.Ε.Σ. (παρακαλούµενη για τη δηµοσίευση  

της παρούσας στον ιστότοπο του Υπουργείου)  

7. ∆/νση Εκλογών (5 αντίγραφα) 

 

 


