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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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02031391907210004*


