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1.  Εκλογική άδεια – Συνοπτική παρουσίαση 
 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ – ΕΝΝΟΙΑ  

 

Εργοδοτική   υποχρέωση   και  δικαίωμα  του 

εργαζομένου  να  απέχει  από  τα  εργασιακά  του 

καθήκοντα,    προκειμένου ο δεύτερος να ασκήσει 

νόμιμα το εκλογικό του δικαίωμα.  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ   

Αφορά  όλες  τις  βιομηχανικές,  βιοτεχνικές  και 

εμπορικές  επιχειρήσεις,  εκμεταλλεύσεις  και 

εργασίες  του  ιδιωτικού  τομέα,  καθώς  και  όσους 

απασχολούν  προσωπικό  και  υπάγονται  στον 

ιδιωτικό τομέα. 

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 

 

Ο  αριθμός  των  ημερών  εκλογικής  αδείας 

διαφοροποιείται  ανάλογα  με  το  σύστημα 

απασχόλησης (πενθήμερο ή εξαήμερο), καθώς και 

ανάλογα με την απόσταση του τόπου άσκησης του 

εκλογικού  δικαιώματος  από  τον  τόπο  παροχής 

εργασίας. 
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ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ     ‐ παρ. 3 και 4 του άρθρου 106 και παρ. 2 του 

άρθρου 6 της εκλογικής νομοθεσίας (Π. Δ. 

26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των 

διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή 

βουλευτών» Α΄ 57). 

‐ Π. Δ. 173/2014 «Διάλυση της Βουλής, 

προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της 

νέας Βουλής» (Α΄ 277).  

‐ Π. Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 

(Α΄ 98), όπως ισχύουν σήμερα.  

‐ αρ. 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε 

με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και 

όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 

του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38), όπως ισχύουν σήμερα.  

‐Π. Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 

(Α΄ 180). 

 ‐ Π. Δ. 189/2009 «Καθορισμός και 

ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 

221), όπως τροποποιήθηκαν με το Π.δ/γμα 

24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των 

Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.δ/τος 

189/2009» (Α΄ 56). 

 ‐ Η υπ’ αριθμ. 51791/31−12−2014 εγκύκλιος 

58 του Υπουργού Εσωτερικών.  

‐ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 894/13/12.01.2015, 

ΦΕΚ Β 18/12.01.2015 

 

 

 

 

 

http://www.forin.gr/laws/law/2826/periorismos-kai-beltiwsh-ths-apotelesmatikothtas-twn-kratikwn-dapanwn-kai-alles-diatakseis
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2. Δικαίωμα λήψης εκλογικής άδειας – Έννοια 
 

Οι  απασχολούμενοι  στον  ιδιωτικό  τομέα  δικαιούνται  να  λάβουν  εκλογική  άδεια,  προκειμένου  να 

ασκήσουν νόμιμα το εκλογικό τους δικαίωμα. Η εργασιακή σχέση κατά το διάστημα αυτό δεν διακόπτεται 

και μισθοδοτείται από τον εργοδότη. 

 

3. Χορηγούμενη εκλογική άδεια 

 Όλες  οι  βιομηχανικές,  βιοτεχνικές  και  εμπορικές  επιχειρήσεις,  εκμεταλλεύσεις  και  εργασίες  του 

ιδιωτικού  τομέα,  καθώς  και  όσοι  γενικώς  απασχολούν  προσωπικό  και  υπάγονται  στον  ιδιωτικό  τομέα 

υποχρεούνται  να  χορηγήσουν  στο  προσωπικό  τους  ειδική  άδεια  απουσίας  με  αποδοχές  για  τη 

διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.  

 Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας, που χορηγείται για τον ανωτέρω σκοπό και καλύπτει τον 

απολύτως  αναγκαίο  χρόνο  για  τη  μετάβαση  στον  τόπο  άσκησης  του  εκλογικού  δικαιώματος  και  την 

επιστροφή από αυτόν, καθορίζεται ως ακολούθως: 

Α. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας: 

  α) Σε όσους μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100‐200 

χιλιομέτρων χορηγείται άδεια μίας (1) εργάσιμης ημέρας. 

  β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201‐400 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια δύο (2) εργάσιμων 

ημερών. 

  γ)  Σε  όσους  μετακινηθούν  σε  απόσταση  401  χιλιομέτρων  και  άνω  χορηγείται  άδεια  τριών  (3) 

εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους. 

  δ)  Σε όσους μετακινηθούν σε  νησιά,  για  τα οποία δεν υπάρχει  οδική πρόσβαση,  ο αριθμός  των 

ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές 

συνθήκες  μετακίνησης,  χωρίς  ωστόσο  η  άδεια  στις  περιπτώσεις  αυτές  να  υπερβαίνει  τις  τρεις  (3) 

εργάσιμες ημέρες. 
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  Β.  Για  τους  μισθωτούς  για  τους  οποίους  εφαρμόζεται  καθεστώς  πενθήμερης  εβδομαδιαίας 

εργασίας: 

  α) Σε όσους μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200‐400 

χιλιομέτρων χορηγείται άδεια μίας (1) εργάσιμης ημέρας. 

  β)  Σε  όσους  μετακινηθούν  σε  απόσταση  401  χιλιομέτρων  και  άνω  χορηγείται  άδεια  δύο  (2) 

εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους. 

  γ)  Σε  όσους μετακινηθούν σε  νησιά,  για  τα οποία δεν υπάρχει  οδική πρόσβαση,  ο αριθμός  των 

ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές 

συνθήκες  μετακίνησης,  χωρίς  ωστόσο  η  άδεια  στις  περιπτώσεις  αυτές  να  υπερβαίνει  τις  τρεις  (3) 

εργάσιμες ημέρες.  

  Για  όσους  μετακινούνται  κατά  τα  ανωτέρω,  και  για  αυτούς  η  Κυριακή  των  εκλογών  (ημέρα 

διεξαγωγής  ψηφοφορίας)  είναι  εργάσιμη  ημέρα,  αυτή  θεωρείται  ημέρα  ειδικής  αδείας  απουσίας  με 

αποδοχές, πέραν των κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενων ημερών. 

   Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ' αποδοχών.  

  Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να επαναληφθεί η διαδικασία 

ψηφοφορίας (δεύτερη Κυριακή). 
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Πήγες 

Βαρχαλαμά, Έλλη και Σταμάτη, Άντα (2012). Ατομικές και Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις,  

εκδόσεις ΙΝΕ. 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 894/13/12.01.2015, ΦΕΚ Β 18/12.01.2015. 

 

Συντάκτης 

Χριστίνα Καπετανίδου 
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