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ΘΕΜΑ: Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής δήλωσης από τους στρατιωτικούς,

τους  υπηρετούντες  στις  ένοπλες  δυνάμεις  ή  στο  Λιμενικό  Σώμα,  το  προσωπικό  της

Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την άσκηση του εκλογικού

τους  δικαιώματος  στις  βουλευτικές  εκλογές  και  στις  εκλογές  για  την  ανάδειξη  των

μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:

α)   του  τελευταίου  εδαφίου  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  27  του  π.δ.  26/2012  (Α΄57)

«Κωδικοποίηση  σ’  ενιαίο  κείμενο  των  διατάξεων  της  νομοθεσίας  για  την  εκλογή

βουλευτών». 

β)  της  παρ.  1  του άρθρου 5 του ν.  4255/2014 (Α΄ 89)  «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις»
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2.  Του άρθρου 90 του Κώδικα της  νομοθεσίας  για την Κυβέρνηση και  τα Κυβερνητικά

όργανα (Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98 Α’).

3.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος  του

κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Το  προσωπικό  της  Ελληνικής  Αστυνομίας  και  του  Πυροσβεστικού  Σώματος,  καθώς

επίσης οι στρατιωτικοί, που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις ή

στο Λιμενικό Σώμα και είναι εγγεγραμμένοι  στους εκλογικούς καταλόγους δήμου της

χώρας, οφείλουν να δηλώνουν εγγράφως, στους προϊσταμένους ή στους διοικητές τους,

την πρόθεσή τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκάστοτε βουλευτικές

εκλογές  και  στις  εκάστοτε  εκλογές  για  την  ανάδειξη  των  μελών  του  Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου στο δήμο, στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι,

έως  και  την  μεθεπόμενη  ημέρα:  α)όσον αφορά μεν  τις  βουλευτικές  εκλογές  από την

έναρξη της προεκλογικής περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 3 π.δ. 26/2012, όπως

εκάστοτε  ισχύει  και  β)όσον  αφορά  τις  εκλογές  για  την  ανάδειξη  των  μελών  του

Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  από  τη  δημοσίευση  του  προεδρικού  διατάγματος  περί

ορισμού της ημέρας διεξαγωγής της σχετικής ψηφοφορίας.  

2.  Οι  προϊστάμενοι  ή  διοικητές,  στους  οποίους  υποβάλλονται  οι  δηλώσεις,  ύστερα από

εκτίμηση  των  υπηρεσιακών  αναγκών,  χορηγούν  σχετική  έγκριση  και  ειδική  άδεια

απουσίας  για  τον  απολύτως  αναγκαίο  χρόνο,  δηλαδή  για  το  χρόνο  που  πραγματικά

απαιτείται για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την

επιστροφή τους στην έδρα της υπηρεσίας με το ταχύτερο, σύνηθες, συγκοινωνιακό μέσο.

Ο χρόνος αυτός δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται  τα

ανωτέρω πρόσωπα.

Όλοι οι παραπάνω εκλογείς, στους οποίους χορηγείται σχετική έγκριση και ειδική άδεια

απουσίας  για  να  ασκήσουν  το  εκλογικό  τους  δικαίωμα  στο  δήμο  στους  εκλογικούς

καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, διαγράφονται με μέριμνα και ευθύνη των

προϊσταμένων ή διοικητών τους  από τις  ειδικές  εκλογικές  καταστάσεις,  πριν  από την

αποστολή τους για επικύρωση στον αρμόδιο πρόεδρο πρωτοδικών της οικείας εκλογικής

περιφέρειας.

3. Οι εκλογείς, που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο, στους εκλογικούς

καταλόγους  του  οποίου  είναι  εγγεγραμμένοι,  οφείλουν  να  προσκομίσουν  στην
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εφορευτική  επιτροπή  από  τις  υπηρεσίες  τους  βεβαίωση  ότι  δεν  έχουν  εγγραφεί  σε

ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Εθνικό Τυπογραφείο
Διεύθυνση Εκδόσεων
Καποδιστρίου 34
Τ.Κ. 104 32                                                                                Ι. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Παρακαλούμενο για τη δημοσίευση                                     

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                                     
- Γραφείο  Υπουργού
- Γραφείο Αναπλ. Υπουργού
- Γραφείο. Γεν. Γραμματέα
- Γεν. Δ/ντή Αναπτ. Πρ/των
- Δ/νση Εκλογών   (3  αντίγραφα)      
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