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ΘΕΜΑ: Περιφερειακές εκλογές 2019
Ενόψει των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαϊου 2019, και σε συνέχεια του αριθμ.
30885/22-4-2019 εγγράφου μας, κρίναμε σκόπιμο να θέσουμε υπόψη σας διευκρινήσεις
αναφορικά με θέματα που συνδέονται με την ανακήρυξη υποψήφιων συνδυασμών στις
περιφερειακές εκλογές.
Α. Προσαύξηση υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων
Σύμφωνα με την παρ.5γ του άρθρου 120 του ν.3852/2010, όπως ισχύει «Ο αριθμός των

υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων πρέπει να είναι ίσος, τουλάχιστον, με τον αριθμό
των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις
εκατό (50%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα,
εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.»
Επομένως επιτρέπεται προσαύξηση των υποψηφίων έως και 50% σε κάθε εκλογική
περιφέρεια.
Β. Ποσόστωση φύλου υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων
Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.5γ του άρθρου 120 του ν.3852/2010, όπως
ισχύει «Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται

σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των
υποψηφίων του οικείου συνδυασμού.»
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Επομένως, κάθε συνδυασμός πρέπει να συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό του υποψήφιους
περιφερειακούς συμβούλους από κάθε φύλο (άνδρες – γυναίκες) σε ποσοστό τουλάχιστον
σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου
συνδυασμού της περιφέρειας. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη
ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω Επισημαίνεται
ότι ο συνδυασμός κατανέμει στις εκλογικές περιφέρειες τον αριθμό των
υποψηφίων που αντιστοιχεί στην ποσόστωση, όπως επιθυμεί.
Γ. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης (μεταδημότευση
υποψηφίου, δήλωση συνδυασμού)
Επισημαίνεται ότι οι εκδιδόμενες από τα ΚΕΠ βεβαιώσεις α) οικογενειακής κατάστασης και
β) γέννησης, είναι ίσης αποδεικτικής ισχύος ως προς την απόδειξη εγγραφής του
υποψηφίου στο δημοτολόγιο δήμου της περιφέρειας όπου είναι υποψήφιος, με τα
αντίστοιχα εκδιδόμενα από τους δήμους πιστοποιητικά.
Δ. Αναγραφή ονοματεπωνυμικών στοιχείων υποψηφίων
Σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ.9 εφαρμόζεται αναλογως το άρθρο 18 παρ.6 του
Ν.3852/2010 όπως ισχύει:
Χρήση υποκοριστικού ονόματος:


Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του κυρίου ονόματος του υποψηφίου ή του
επωνύμου και υποκοριστικό ή ψευδώνυμο, καλλιτεχνικό ή άλλο, αυτού, εφόσον με
αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση αυτή το υποκοριστικό ακολουθεί το
κύριο όνομα ή το επώνυμο και τίθεται σε παρένθεση.



Δεν επιτρέπεται να τίθεται άλλο στοιχείο πέραν του υποκοριστικού ή ψευδωνύμου,
όπως κάθε είδους επαγγελματική, πολιτική ή άλλη ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, η
αναγραφή θεωρείται μη γενόμενη και ο υποψήφιος ανακηρύσσεται από το
δικαστήριο μόνο με τα ονοματεπωνυμικά του στοιχεία.

Χρήση επωνύμου συζύγου ή συμβιούντος
Κάθε υποψήφιος, εφόσον είναι έγγαμος ή έγγαμη ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,
μπορεί να προσθέσει, ανεξαρτήτως σειράς, και το επώνυμο του συζύγου ή συμβιούντος.
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Χρήση συζυγικού επωνύμου από γυναίκες υποψήφιες
Γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες στην οικογενειακή τους μερίδα με το επώνυμο του
συζύγου τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε
του συζύγου είτε μόνο ένα από αυτά. Αν γίνει χρήση μόνο του συζυγικού επωνύμου,
αντί του πατρωνύμου τίθεται το όνομα του συζύγου, με την ένδειξη «σύζυγος» ή,
συντετμημένα, «συζ.»
Εσωτερική Διανομή
1 Γραφείο Υπουργού
2 Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Ο Υπουργός
Αλέξανδρος Χαρίτσης
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