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ΕΓΚΤΚΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Διευκρινύςεισ επύ τησ παραγρϊφου 4 εδϊφιο γ΄ του ϊρθρου 1 τησ αριθμ. Δ1Α/ΓΠ. οικ.
33506/29.05.2021 ΚΥΑ (Β΄ 2233), αναφορικϊ με τισ πϊςησ φύςεωσ εκλογϋσ αιρετών
εκπροςώπων και οργϊνων διούκηςησ, ςτο πλαύςιο των ϋκτακτων μϋτρων προςταςύασ τησ
δημόςιασ υγεύασ από τον κύνδυνο διαςπορϊσ του κορωνοώού COVID – 19 ςτο ςύνολο τησ
Επικρϊτειασ, όπωσ επαναλαμβϊνεται και ςτισ επόμενεσ ανϊλογεσ ΚΥΑ μϋχρι ςόμερα.

Κατόπιν πολλών ερωτημϊτων που τύθενται ςτην Υπηρεςύα μασ, διευκρινύζουμε τα κϊτωθι:
Στην παρ. 4 του ϊρθρου 1 τησ αριθμ. Δ1Α/ΓΠ. οικ. 33506/29.05.2021 ΚΥΑ (Β΄ 2233), προβλϋπεται
ότι: «4. Πϊςησ φύςεωσ εκλογϋσ αιρετών εκπροςώπων και οργϊνων διούκηςησ, καθώσ και
γενικϋσ ςυνελεύςεισ διενεργούνται δια ζώςησ, ςύμφωνα με το πρωτόκολλο των ςυνεδρύων
(Παρϊρτημα 13), εφόςον τα εγγεγραμμϋνα μϋλη δεν υπερβαύνουν τα εκατόν πενόντα (150).
Στισ περιπτώςεισ που τα εγγεγραμμϋνα μϋλη εύναι εκατόν πενόντα (150) και ϊνω, οι εκλογϋσ
και οι γενικϋσ ςυνελεύςεισ πραγματοποιούνται με ψηφιακϊ μϋςα. Εξαιρούνται από την
εφαρμογό του προηγούμενου εδαφύου οι εκλογικϋσ διαδικαςύεσ που, κατϊ την ϋναρξη ιςχύοσ
τησ παρούςασ, ϋχουν όδη εκκινόςει με φυςικό ό επιςτολικό ψόφο και για τισ οπούεσ ϋχουν
υποβληθεύ ςχετικϊ πρωτόκολλα αςφαλεύασ.»
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Στο τελευταύο εδϊφιο τησ παραγρϊφου 4, ςχετικϊ με τισ εκλογικϋσ διαδικαςύεσ που
εξαιρούνται όταν ϋχουν όδη εκκινόςει, ωσ όροσ εκκύνηςησ νοεύται τόςο η προκόρυξη τησ
εκλογικόσ διαδικαςύασ με την περιγραφό του τρόπου διενϋργειϊσ τησ ψηφοφορύασ όςο και η
εν τοισ πρϊγμαςι ϋναρξη τησ εκλογικόσ διαδικαςύασ με φυςικό παρουςύα ό με επιςτολικό
ψόφο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΡΓΑΙΑ

ΑΝΝΑ ΣΡΑΣΙΝΑΚΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ
1. Γραφεύο κ. Υπουργού
2. Γραφεύο κασ Υπηρεςιακόσ Γραμματϋωσ Εργαςύασ
3. Γραφεύο κ. Γενικού Επιθεωρητό ΣΕΠΕ (με παρϊκληςη να κοινοποιηθεύ ςτισ τοπικϋσ
υπηρεςύεσ)
4. Γραφεύο κ. Προώςταμϋνου Γενικόσ Διεύθυνςησ Εργαςιακών Σχϋςεων, Υγεύασ και
Αςφϊλειασ ςτην Εργαςύα και Ένταξησ ςτην Εργαςύα
5. Δ8

2|2

