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Κοιν. Διοικήτρια ΟΑΕΔ 

κ. Καραμεσίνη 

 

 

Θέμα: Χορήγηση Εκλογικής άδειας σε ωφελούμενους της κοινωφελούς απασχόλησης 

 

        Ενόψει των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών και των Ευρωεκλογών, που θα 

διεξαχθούν την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 και των τυχόν επαναληπτικών Περιφερειακών και 

Δημοτικών εκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019, για τους ωφελούμενους της 

κοινωφελούς απασχόλησης θα ισχύσουν αναλογικά οι διευκολύνσεις για την άσκηση του 

εκλογικού δικαιώματος που προβλέπονται και για τους δημοσίους υπαλλήλους και αναφέρονται 

αναλυτικά στην με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2351/14497/16-4-2019 εγκύκλιο (ΑΔΑ:ΩΧΨ4465ΧΘΨ-

ΛΜΜ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στο από 8/5/2019 και με αρ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/101/οικ.18066 έγγραφο του ανωτέρω Υπουργείου με θέμα «Χορήγηση αδειών 

στους δημοσίους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος».  

 

Μπορεί, επομένως, να χορηγηθεί και στους ωφελούμενους της κοινωφελούς απασχόλησης ειδική 

άδεια απουσίας που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβασή τους στον τόπο 

άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους από αυτόν, ύστερα από 

εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης, σύμφωνα με τα ειδικά 



 

και αναλυτικά οριζόμενα στα ανωτέρω έγγραφα, σχετικά, για τις ημέρες άδειας, χωρίς να θίγεται 

η επιλεξιμότητα της δαπάνης για την αμοιβή τους κατά το χρόνο αυτό. 

Οι ωφελούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στον επιβλέποντα φορέα την πρωτότυπη βεβαίωση 

άσκησης εκλογικού δικαιώματος και αντίγραφο αυτής στον πάροχο κατάρτισης. 

Σημειώνουμε ότι οι παραπάνω ημέρες δεν συμψηφίζονται με τις δικαιούμενες ημέρες απουσίας 

που προβλέπονται από την πρόσκληση κατάρτισης. 
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