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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αθήνα           Μαΐου  2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                            Αριθ. Πρωτ.:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

   ΠΡΟΣ:

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2             Την Πρεσβεία  της Ελλάδας
Ταχ. Κώδικας: 101 83    στο Λονδίνο 

  Υπόψη κου Αρμοδίου Επόπτη
                    

ΘΕΜΑ: Παράδοση ψηφοδελτίων

Σας γνωρίζουμε ότι, στο άρθρο 4  παρ. 1 του ν. 4255/2014 (Α΄89) «Εκλογή μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις»  αναφέρεται ότι: «Κάθε συνδυασμός είναι 

υποχρεωμένος να εκτυπώσει δικό του ψηφοδέλτιο, σε ορθογώνιο σχήμα, ομοιόμορφο για όλη την 

Επικράτεια, σε χαρτί που χορηγείται στα κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμά-

των σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος.

Η απόχρωση του χαρτιού και οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων και των εκλογικών φακέλων, 

καθώς και η ποσότητα του χορηγούμενου χαρτιού και κάθε άλλη αναγκαία εν προκειμένω 

λεπτομέρεια, ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 70, του άρθρου 

71, των παραγράφων 2,6,και 10 του άρθρου 72 και του άρθρου 73 του π.δ. 26/2012»

Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 71 του π.δ.26/2012 τα κόμματα και οι συνδυασμοί 

κομμάτων είναι υποχρεωμένοι να εκτυπώσουν και να παραδώσουν τα ψηφοδέλτια. 

Επειδή ο συνδυασμός  ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  (ΛΑΪΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ – ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ), όπως αποδεικνύεται 

από το συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς του ταχυδρομείου απέστειλε  ικανό αριθμό 

ψηφοδελτίων, τα οποία όμως δεν έφτασαν στην Προξενική Αρχή, παρακαλούμε όπως, λόγω 

αναγκαιότητος,  γίνει χρήση των λευκών  (κενών – άγραφων, εν προκειμένω απόχρωσης σιέλ) 

Από  τις διατάξεις της παρ.4 και 5  του  άρθρου 74  του π.δ. 26/2012 ορίζεται  ότι «Ο 

εκλογέας αφού πάρει από την εφορευτική επιτροπή το σφραγισμένο και θεωρημένο λευκό 

ψηφοδέλτιο (κενό – άγραφο, εν προκειμένω απόχρωσης σιελ) και αφού αποχωρήσει στον ιδιαίτερο 
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χώρο του εκλογικού τμήματος οφείλει να το συμπληρώσει με το χέρι του το όνομα του 

συνδυασμού  καθώς και το όνομα ενός ή περισσοτέρων υποψηφίων του ίδιου 

συνδυασμού………….».

Επισυνάπτεται το συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς του ταχυδρομείου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γραφείο Υπουργού

Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ 
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