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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

Βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 

 

1. ΤΡΟΠΟΣ και ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολής υποψηφιότητας βουλευτή 

 

Η πρόταση υποψηφιότητας γίνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο. 

Για το σκοπό αυτό ο υποψήφιος βουλευτής α) συμπληρώνει προσεκτικά χωρίς 

να παραλείψει κανένα στοιχείο (οι δηλώσεις είναι αυστηρά τυπικές και δεν 

επιτρέπονται παραλείψεις) το παρακάτω έντυπο “AYTOΠΡΟΤΑΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ’’ που έχουν συντάξει οι Δικηγόροι του τομέα 

νομικής κάλυψης εκλογών, β) επισυνάπτει παράβολο 150  ΕΥΡΩ. Το 

παράβολο εκδίδεται είτε από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ ή εκδίδεται ηλεκτρονικά και 

πληρώνεται μέσω τράπεζας. Στην περίπτωση που θα εκδοθεί ηλεκτρονικά 

ο υποψήφιος πρέπει να κρατήσει το στέλεχος του παραβόλου με την 

ένδειξη «Για Χρήση από τον Φορέα» και να επισυνάψει την απόδειξη 

πληρωμής και γ) τα παραδίδει σε δικαστικό επιμελητή. Ο Δικαστικός 

επιμελητής επιδίδει την πρόταση στον πρόεδρο του Πρωτοδικείου της 

πρωτεύουσας της Περιφερειακής Ενότητας (όπου υπάρχουν περισσότερα 

Πρωτοδικεία). 

Το ίδιο έντυπο που σας αποστέλλουμε συμπληρώνουν όλοι οι 

υποψήφιοι με το «Κίνημα Αλλαγής »  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (τελευταία μέρα) για την επίδοση της υποψηφιότητας στον 

Πρόεδρο του Πρωτοδικείου είναι η Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019. 

 



2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ 

 

Όποιοι υποψήφιοι έχουν οποιοδήποτε κώλυμα εκλογιμότητας από αυτά που 

ορίζει το άρθρο 56 του Συντάγματος (π.χ. Δήμαρχοι, υπάλληλοι του Δημοσίου, 

γιατροί του ΕΣΥ, υπάλληλοι τον Ν.Π.Δ.Δ ,των ΟΤΑ και των νομικών 

προσώπων και των επιχειρήσεων του ΟΤΑ και του κράτους, Διοικητές, 

Υποδιοικητές, Ν.Π.Δ.Δ.)  παραιτούνται από τα αξιώματα  τους, μέχρι την 

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 (Σημείωση: δεν παραιτούνται οι Πρόεδροι, 

Διευθύνοντες Σύμβουλοι κλπ των σωματειακών Ν.Π.Δ.Δ. όπως Δικηγ. 

Συλλόγων ΤΕΕ, Εμπορικών ή Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Ιατρικών 

Συλλόγων, Συλλόγου Φαρμακοποιών κλπ). 

 
Σημείωση: Οι Δήμαρχοι μπορούν να δηλώσουν στον Γ.Γ. της Περιφέρειας, 

που υπάγεται ο Δήμος τους, ότι διατηρούν το αξίωμα του Δημοτικού 

Συμβούλου, ανεξάρτητα  από την Περιφέρεια στην οποία θα είναι υποψήφιοι.  

Η παραίτηση γίνεται αποκλειστικά και μόνο με επίδοση της σχετικής 

δήλωσης παραίτησης με Δικαστικό επιμελητή (όχι στην υπηρεσία αλλά) στον 

Πρόεδρο Πρωτοδικών.  Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών διαβιβάζει αμέσως την 

παραίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Μόνο με την επίδοση της παραίτησης 

στον Πρόεδρο Πρωτοδικών ολοκληρώνεται η παραίτηση. 

Παραθέτουμε το σχετικό έντυπο (ο βαθμός που έχει ο υπάλληλος, γιατρός 

κ.λ.π. αυστηρά : ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ). 

 
Η παραίτηση ισχύει από τη στιγμή της επίδοσης. ΠΡΟΣΟΧΗ‼ Αμέσως μόλις 

επιδοθούν η υποψηφιότητα και η παραίτηση πρέπει για τον έλεγχο και την 

ακριβή αντιγραφή των στοιχείων του υποψηφίου στο ψηφοδέλτιο να μας 

σταλούν με FAX ή E-mail ολόκληρες, δηλαδή και το κείμενο της πρότασης και  

της δήλωσης παραίτησης δηλ. ολόκληρες οι εκθέσεις επιδόσεως του 

Δικαστικού Επιμελητή, όπως σου τις παραδίδει. 

 
Επίσης, αμέσως μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων (21 Ιουνίου 2019) να 

μας αποσταλεί από το Γραμματέα της Ν.Ε. του Κινήματος Αλλαγής 

αυθημερόν ή και από οποιονδήποτε επιμελή υποψήφιο, αντίγραφο της 

απόφασης του Πρωτοδικείου με υπογράμμιση των ονομάτων των 

υποψηφίων μας για να προωθήσουμε την δήλωση των συνδυασμών στον 



Άρειο Πάγο και να προχωρήσουμε αμέσως την εκτύπωση των ψηφοδελτίων 

προκειμένου να προλάβουμε τις προθεσμίες. 

 
Εφιστούμε την προσοχή για την αποστολή στα fax: 2103665035 και στο email: 

gendirector@pasok.gr,  για το γραφείο  Νομικής Κάλυψης Εκλογών. 

 
Παρατίθενται τα δύο (2) έντυπα (πρόταση υποψηφιότητας και παραίτηση). 

 

Στην διάθεσή σας για κάθε απορία 

Πολυχρόνης Θωμόπουλος 

Δικηγόρος 
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