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Σύντομος οδηγός υποψηφίου  

περιφερειάρχη /περιφερειακού συμβούλου 

 



Εκλογικές περιφέρειες 

   Εκλογικές περιφέρειες  

   αποτελούν οι περιφερειακές ενότητες οι οποίες συστάθηκαν 
με το άρθρο 3 του ν . 3852/ 2010 όπως ισχύει.  

   (π.χ. οι εκλογικές περιφέρειες της περιφέρειας Δυτικής  Ελλάδας είναι οι 
περιφερειακές ενότητες Αιτωλ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας).  

 

 



Υποψηφιότητες  
 

 Η εκλογή του περιφερειάρχη και των περιφερειακών 
συμβούλων γίνεται κατά συνδυασμούς 

 Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται 

 Δεν μπορεί κάποιος ταυτόχρονα να είναι 
υποψήφιος περιφερειάρχης και περιφερειακός 
σύμβουλος 

 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή υποψηφίου σε 
περισσότερους από έναν συνδυασμούς 

 



Συνδυασμοί 

Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει: 
Τον υποψήφιο περιφερειάρχη 

 
 Τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους ανά εκλογική 
περιφέρεια, σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών 
κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και 
πενήντα τοις εκατό (50%) των εδρών αυτών 

 

Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων από κάθε φύλο 
ανέρχεται τουλάχιστον στο σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού 
αριθμού των υποψηφίων του συνδυασμού 

Η δήλωση συνδυασμού πρέπει να περιλαμβάνει υποψήφιους για το σύνολο 
των εκλογικών περιφερειών 

 

 



 
  Δήλωση κατάρτισης συνδυασμού (1)  

  

Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει 
ο υποψήφιος περιφερειάρχης  

Στη δήλωση του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά: 

 Το όνομα και τυχόν έμβλημα του συνδυασμού  

 Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου 
περιφερειάρχη με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε 
δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου περιφερειάρχη 

 Τα επώνυμα, τα κύρια ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψήφιων 
περιφερειακών συμβούλων με αλφαβητική σειρά επωνύμων ανά 
εκλογική περιφέρεια σε αλφαβητική σειρά ονομασίας  

 



 
  Δήλωση κατάρτισης συνδυασμού(2)   

 Δικαιολογητικά υποψηφίων 
1. Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο αποδεικνύει την εγγραφή του υποψηφίου στο 

δημοτολόγιο δήμου της Περιφέρειας όπου είναι υποψήφιος  ή πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης δήμου της Περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιος, το οποίο 
αποδεικνύει ότι είναι δημότης του δήμου αυτού (κανονική εγγραφή) 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση , όπου θα δηλώνεται ότι: 

     αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη 
εκλογική περιφέρεια  

     δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ή ότι έχει λήξει η πρόσκαιρη στέρησή τους ή 
ότι θα έχει  λήξει την ημέρα της εκλογής,  

      δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 117 του ν. 3852/2010, όπως 
ισχύει.  

          Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται στην υπεύθυνη δήλωση θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.  

 



 
  Δήλωση κατάρτισης συνδυασμού(3)   

 Δικαιολογητικά υποψηφίων (συνέχεια) 

 
3. Αποδεικτικό είσπραξης ΔΟΥ ή παράβολο ή ηλεκτρονικό παράβολο, 

         ποσού  200 και 50 ευρώ για υποψήφιο περιφερειάρχη και  περιφερειακό σύμβουλο 
αντίστοιχα.  

        η διαδρομή για το ηλεκτρονικό παράβολο είναι: e-paravolo      χορήγηση παραβόλου    
φορέας δημοσίου     Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων    κατηγορία 
παραβόλου      υποψηφιότητα στις περιφερειακές εκλογές    τύπος παραβόλου      1372 
υποψηφιότητα για το αξίωμα  του περιφερειάρχη  ή 1373 υποψηφιότητα για το αξίωμα του 
περιφερειακού συμβούλου 

 



Επίδοση  της δήλωσης  

Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται στον πρόεδρο του πολυμελούς 
πρωτοδικείου της έδρας της περιφέρειας και στο πρωτοδικείο Αθηνών στην 
Περιφέρεια Αττικής: 

είτε με παράδοση από τον υποψήφιο Περιφερειάρχη  

είτε με δικαστικό επιμελητή κατόπιν παραγγελίας του υποψήφιου 
περιφερειάρχη.  

 

     Η επίδοση ή η παράδοση πραγματοποιείται το αργότερο είκοσι (20) 
ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι και 
την 12η ώρα βραδινή της 5ης Μαϊου 2019 

 
  Δήλωση κατάρτισης συνδυασμού(4)   

 



Ψηφοδέλτια (1) 

 Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με μέριμνα του οικείου συνδυασμού 

 

 Παραδίδονται (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την ψηφοφορία 
(Σάββατο 18 Μαΐου 2019) 

 

 Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων ορίζονται στην υπ’ 
αριθμ.24370/3-4-2019   απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
(ΦΕΚ1150Β΄) 

 

 



Ψηφοδέλτια (2) 

Περιεχόμενο ψηφοδελτίων 
Κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε εκλογική 
περιφέρεια, το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία: 

στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου το όνομα του συνδυασμού και το τυχόν 
έμβλημα  

το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου περιφερειάρχη 
με την αντίστοιχη ένδειξη δίπλα ή κάτω  από το όνομα 

τους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους της αντίστοιχης εκλογικής 
περιφέρειας, με αλφαβητική σειρά 

 

 

 

 

 



Ψηφοδέλτια (3) 

Αριθμός εδρών εκλογικής 

περιφέρειας 

Μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων 

σταυρών προτίμησης 

1-3 1 

4-7 2 

8-12 3 

13 και άνω 4 

Σταυροί προτίμησης 
Ο εκλογέας εκφράζεται υπέρ των υποψηφίων με σταυρό προτίμησης 
 
 
Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης διαμορφώνεται ως εξής: 

 



 

   

 

Αναλυτικές οδηγίες για όλα τα παραπάνω θέματα  
παρέχονται με την αρ. 13/24460/03.04.2019 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.  


