
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 29745 
Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά 

τμήματα, ψηφοφορία αντιπροσώπων της δικα-

στικής αρχής και γραμματείς εφορευτικών επι-

τροπών κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 

2ας Ιουνίου 2019. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις: 
1. Του άρθρου 29 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως αντικαταστά-
θηκε 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 ουσια-
στικής ισότητας ... Λοιπές διατάξεις» (Α΄ 50).

3. Του άρθρου 17 του ν. 3852/2010, όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4555/2018. 

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 διατά-
ξεις» (Α΄ 89).

6. Των άρθρων 51, 52, 55, 62, 63, 68 και 69 του π.δ. 26/ 
2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της 
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57).

7. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

8. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180).

9. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

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 Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι περιφερειακές εκλογές 
θα διεξαχθεί στα εκλογικά τμήματα με τη διάκριση «Α».

4. Η ψηφοφορία για τις δημοτικές εκλογές και την ανά-
δειξη 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 χωρο-
ταξικά η αλληλουχία τους.

6. Σε κάθε ένα εκ των κατά τα ανωτέρω διακριτών «Α» 
και «Β» εκλογικών τμημάτων χορηγείται από ένα αντί-
γραφο 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 τμη-
μάτων της περίπτωσης Α2 της παρούσας, τα οποία θα 
συγκροτηθούν στην Περιφέρεια Αττικής και στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, θα οριστούν δύο γραμματείς 
για την υποστήριξη του έργου των εφορευτικών επι-
τροπών τους.

Β) Κατ’ εξαίρεση:
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου, οι περιφερειακές και οι δημο-
τικές 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).
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2. Ομοίως, θα διεξαχθούν σε ένα εκλογικό τμήμα, χω-
ρίς εφαρμογή της διάκρισης του στοιχείου Α2 της πα-
ρούσας, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους 
αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, καθώς και τους 
ίδιους εφόρους αντιπροσώπων, οι εκλογές για την ανά-
δειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι πε-
ριφερειακές και οι δημοτικές εκλογές στους δήμους που 
δεν αναδεικνύονται συμβούλια ή πρόεδροι κοινότητας.

3. Στις εφορευτικές επιτροπές των ανωτέρω τμημά-
των 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 Υπουρ-
γού 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. 

 Αθήνα, 18 Απριλίου 2019 

Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

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