
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

20/5/2019 

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ 

H ΓΕΕ με το  Κζντρο Πλθροφόρθςθσ Εργαηομζνων & Ανζργων τθσ υνομοςπονδίασ 

(ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΕΕ), ενθμερώνει τουσ μιςκωτοφσ του ιδιωτικοφ τομζα  για τθ χοριγθςθ ειδικισ 

άδειασ απουςίασ με αποδοχζσ με ςκοπό τθν άςκθςθ του εκλογικοφ τουσ δικαιώματοσ  (ΥΑ 

21192/624 ΦΕΚ Β΄1690/15-5-2019). 

Συγκεκριμζνα, όλεσ οι βιομθχανικζσ, βιοτεχνικζσ και εμπορικζσ επιχειριςεισ, 

εκμεταλλεφςεισ και εργαςίεσ του ιδιωτικοφ τομζα, κακώσ και όςοι γενικώσ απαςχολοφν 

προςωπικό και υπάγονται ςτον ιδιωτικό τομζα, υποχρεοφνται να χορθγιςουν ςτο 

προςωπικό τουσ ειδικι άδεια απουςίασ με αποδοχζσ για τθν διευκόλυνςθ άςκθςθσ του 

εκλογικοφ τουσ δικαιϊματοσ, κατά τισ προςεχείσ τριπλζσ εκλογζσ (Περιφερειακζσ, 

Δθμοτικζσ, Ευρωεκλογζσ) τθσ 26θσ  Mαΐου 2019, κακώσ και κατά τισ τυχόν επαναλθπτικζσ 

εκλογικζσ διαδικαςίεσ τθσ 2ασ Ιουνίου 2019. 

Ο αρικμόσ των θμερών αδείασ, που χορθγείται για το ςκοπό  αυτό και που καλφπτει τον 

απολφτωσ αναγκαίο χρόνο για τθ μετάβαςθ των εργαηομζνων ςτον τόπο άςκθςθσ του 

εκλογικοφ τουσ δικαιώματοσ και τθν επιςτροφι τουσ απ΄ αυτόν, κακορίηεται ωσ εξισ:  

Για τουσ μιςκωτοφσ για τουσ οποίουσ εφαρμόηεται κακεςτϊσ πενκιμερθσ εβδομαδιαίασ 

εργαςίασ:  

Α) Σε όςουσ μετακινθκοφν, για τθν άςκθςθ του εκλογικοφ τουσ δικαιώματοσ ςε απόςταςθ 

200-400 χιλιομζτρων, χορθγείται άδεια μιασ (1) εργάςιμθσ θμζρασ.  
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Β) Σε όςουσ μετακινθκοφν ςε απόςταςθ 401 χιλιομζτρων και άνω, χορθγείται άδεια δφο (2) 

εργαςίμων θμερών, εφόςον κινθκοφν εξ ολοκλιρου οδικώσ, με βάςθ υπεφκυνθ διλωςι 

τουσ.  

Γ) Σε όςουσ μετακινθκοφν ςε νθςιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδικι πρόςβαςθ, ο αρικμόσ 

των θμερών αδείασ που χορθγείται κα εξετάηεται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με τθν 

απόςταςθ και τισ ειδικζσ ςυνκικεσ μετακίνθςθσ, χωρίσ ωςτόςο θ άδεια ςτισ περιπτώςεισ 

αυτζσ, να υπερβαίνει τισ τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ.  

Για τουσ μιςκωτοφσ για τουσ οποίουσ εφαρμόηεται κακεςτϊσ εξαιμερθσ εβδομαδιαίασ 

εργαςίασ:  

Α) Σε όςουσ μετακινθκοφν, για τθν άςκθςθ του εκλογικοφ τουσ δικαιώματοσ ςε απόςταςθ 

100 - 200 χιλιομζτρων, χορθγείται άδεια μιασ (1) εργάςιμθσ θμζρασ.  

Β)  Σε όςουσ μετακινθκοφν ςε απόςταςθ 201-400 χιλιομζτρων, χορθγείται άδεια δφο (2) 

εργαςίμων θμερών.  

Γ)  Σε όςουσ μετακινθκοφν ςε απόςταςθ 401 χιλιομζτρων και άνω χορθγείται άδεια τριών 

(3) εργαςίμων θμερών, εφόςον κινθκοφν εξ ολοκλιρου οδικώσ, με βάςθ υπεφκυνθ διλωςι 

τουσ.  

Δ) Σε όςουσ μετακινθκοφν ςε νθςιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδικι πρόςβαςθ, ο αρικμόσ 

των θμερών αδείασ που χορθγείται κα εξετάηεται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με τθν 

απόςταςθ και τισ ειδικζσ ςυνκικεσ μετακίνθςθσ, χωρίσ ωςτόςο θ άδεια ςτισ περιπτώςεισ 

αυτζσ, να υπερβαίνει τισ τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ.  

Επιςθμαίνεται ότι: 

1) Για όςουσ εργαηόμενουσ πρζπει να μετακινθκοφν με βάςθ τα παραπάνω για τθν 

άςκθςθ του εκλογικοφ τουσ δικαιϊματοσ θ Κυριακι 26 Μαΐου 2019 ι/και θ Κυριακι 2 

Ιουνίου 2019 είναι εργάςιμθ/εσ μζρα/εσ, τότε αυτι/ζσ κεωρείται/οφνται ωσ μζρα/εσ 

ειδικισ άδειασ απουςίασ με αποδοχζσ, πζραν αυτϊν που ορίηονται παραπάνω.  

2) Η ειδικι άδεια απουςίασ για τθν άςκθςθ του εκλογικοφ δικαιϊματοσ δεν 

ςυμψθφίηεται με τθν ετιςια άδεια μετά αποδοχϊν. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ                                              

 


