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ΔΠΔΙΓΟΝ - ΔΚΛΟΓΙΚΟ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                   Αθήνα 3 επηεμβπίος 2010 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ                   Απιθ. Ππυη.:50056 

& ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ  

                 

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΛΟΓΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΚΛΟΓΩΝ 

                   ΠΡΟ:  

Σασ. Γιεύθςνζη     : Δςαγγελιζηπίαρ 2       Όπυρ ο πίνακαρ διανομήρ 

Σασ. Κώδικαρ        : 101 83 

Πληποθοπίερ         : Β. Μςλυνά 

Σηλέθυνο         : 2131361134 

FAX                        : 2131361140           

     

 

Δγκύκλιορ απιθ: 23 

 

Θέμα: Κανονικέρ άδειερ δημοζίυν ςπαλλήλυν,  ζηπαηιυηικών  κ.λ.π. καηά ηην 

πποεκλογική πεπίοδο και διεςκολύνζειρ ςπαλλήλυν για ηην άζκηζη ηος 

εκλογικού ηοςρ δικαιώμαηορ ζηιρ πποζεσείρ διπλέρ εκλογέρ για ηην ανάδειξη 

ηυν    δημοηικών και πεπιθεπειακών  απσών  ηηρ  7
ηρ

   Νοεμβπίος  2010  καθώρ  

και  ζηιρ επαναληπηικέρ   ηηρ   14
ηρ

 Νοεμβπίος 2010. 
 

Δλόςεη ηεο δηελέξγεηαο ησλ πξναλαθεξόκελσλ εθινγώλ, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄), <<Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο>> πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ, δελ απαγνξεύνπλ ηε ρνξήγεζε θαλνληθώλ αδεηώλ 

ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ζηξαηησηηθνύο θ.ι.π. Δπίζεο από ηηο ίδηεο δηαηάμεηο, δελ 

νξίδεηαη  όηη νη ζρεηηθέο απαγνξεπηηθέο γηα ην ζέκα απηό δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 106 ηεο 

Ννκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηώλ (Π.Γ. 96/2007 ΦΔΚ 116 Α΄) έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή 

ζηηο εθινγέο  γηα ηελ αλάδεημε ησλ Γεκνηηθώλ  θαη Πεξηθεξεηαθώλ Αξρώλ.  

Δπνκέλσο θαλνληθέο άδεηεο απνπζίαο ρνξεγνύληαη ζηνπο δηθαηνύρνπο δεκόζηνπο 

ππαιιήινπο, ζηξαηησηηθνύο θ.ι.π. θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηόδνπ ησλ 

πξνζερώλ εθινγώλ. 

 

2. Από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  10 θαη 11 ηνπ  πξναλαθεξόκελνπ λόκνπ νξίδεηαη όηη 

ην εθινγηθό  δηθαίσκα αζθνύλ κόλν όζνη δεκόηεο είλαη  εγγεγξακκέλνη ζηνλ εθινγηθό 

θαηάινγν ηνπ δήκνπ θαη αλ πξόθεηηαη γηα λέν δήκν, όζνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο 

εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ησλ δήκσλ θαη ησλ  θνηλνηήησλ πνπ θαηαξγνύληαη θαη ζπλελώλνληαη 

ζην λέν απηό  δήκν. Δπίζεο δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ έρνπλ νη πνιίηεο ησλ θξαηώλ–κειώλ ηεο 

Δπξσπατθήο  Έλσζεο,  θαζώο θαη νη νκνγελείο θαη νη λνκίκσο δηακέλνληεο αιινδαπνί 

ππήθννη  ηξίησλ ρσξώλ,  ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν.3838/2010  (ΦΔΚ 49 Α΄), νη νπνίνη 
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είλαη εγγεγξακκέλνη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ζηνπο αληίζηνηρνπο εηδηθνύο 

εθινγηθνύο θαηαιόγνπο.  

3. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ/ηνο 96/2007 (ΦΔΚ 116 Α΄)  ηεο λνκνζεζίαο γηα 

ηελ εθινγή βνπιεπηώλ, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ην πξνζσπηθό ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 

ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο, ηνπ Ληκεληθνύ Σώκαηνο, ζηξαηησηηθνί θ.ιπ. ςεθίδνπλ ζηηο 

βνπιεπηηθέο εθινγέο ζηνλ ηόπν όπνπ ππεξεηνύλ κε βάζε ηελ εγγξαθή ηνπο ζε εηδηθνύο 

εθινγηθνύο θαηαιόγνπο (θαηαζηάζεηο) δελ ηζρύνπλ θαη δελ εθαξκόδνληαη ζηηο απηνδηνηθεηηθέο  

εθινγέο. 

ςνεπώρ, οι ανυηέπυ εκλογείρ (ζηπαηιυηικοί κ.λπ.) για να μποπέζοςν να 

τηθίζοςν ζηιρ εκλογέρ ηος Νοεμβπίος 2010, ππέπει να μεηαβούν ζηο Γήμο ή ηην 

Κοινόηηηα  όπος και είναι εγγεγπαμμένοι ζηοςρ εκλογικούρ καηαλόγοςρ. 

 

4. Δπίζεο, από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3  ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξαπάλσ λόκνπ νξίδεηαη 

όηη ζηνπο δικαζηικούρ λειηοςπγούρ και ςπαλλήλοςρ, ζηνπο δεκόζηνπο πνιηηηθνύο 

ππαιιήινπο, ζηνπο ζηξαηησηηθνύο πνπ ππεξεηνύλ κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα ζηηο έλνπιεο 

δπλάκεηο ή ζηελ  ειιεληθή αζηπλνκία ή ζην ιηκεληθό ζώκα, θαζώο θαη ζηνπο ππαιιήινπο 

νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηξαπεδώλ θαη 

δεκόζησλ νξγαληζκώλ θαη επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, οι οποίοι  ηελ εκέξα ηεο 

ςεθνθνξίαο δελ δηακέλνπλ ζην δήκν όπνπ αζθνύλ ην εθινγηθό ηνπο δηθαίσκα, ρνξεγείηαη, 

εθόζνλ δελ παξεκπνδίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ, εηδηθή άδεηα γηα λα 

κεηαβνύλ ζην δήκν  όπνπ δηθαηνύληαη λα ςεθίζνπλ. 

Τα αλσηέξσ εθαξκόδνληαη αλαιόγσο θαη γηα ην πξνζσπηθό ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

ηδησηηθνύ ηνκέα, ύζηεξα από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο. 

. Σην ζεκείν απηό θξίλνπκε απαξαίηεην λα   επηζεκάλνπκε  όηη γηα όζνπο  δελ 

ςεθίδνπλ ζηηο  πξνζερείο εθινγέο  έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηεο 

Δθινγηθήο Ννκνζεζίαο  (Π. Γ 96/2007).  

 

 5. 'Υζηεξα από ηα αλσηέξσ, ζαο παξαθαινύκε λα εθδόζεηε ζρεηηθέο νδεγίεο θαη εληνιέο 

ζηηο ππεξεζίεο θαη κνλάδεο ηεο αξκνδηόηεηάο ζαο, κε ζθνπό λα δηεπθνιύλνπλ ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπο γηα λα κεηαβνύλ λα αζθήζνπλ ην εθινγηθό ηνπο δηθαίσκα ζηνπο δήκνπο θαη 

ηηο θνηλόηεηεο  ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ησλ νπνίσλ είλαη εγγεγξακκέλνη, κε ηε 

ρνξήγεζε ζ΄ απηνύο, εηδηθήο άδεηαο απνπζίαο πνπ λα θαιύπηεη ηνλ απνιύησο αλαγθαίν 

ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηάβαζή ηνπο ζηνλ ηόπν πνπ ζα ςεθίζνπλ θαη ηελ επηζηξνθή 

ηνπο, ρσξίο ε άδεηα απηή λα ππνινγηζηεί ζηελ θαλνληθή άδεηα. 

Αλάινγεο νδεγίεο θαη εληνιέο ζαο παξαθαινύκε λ΄ απεπζύλεηε θαη ζηα επνπηεπόκελα 

από ζαο λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηνπο νξγαληζκνύο θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθέιεηαο θαη ηηο ηξάπεδεο, ώζηε νη ππεξεζίεο ηνπο λα δηεπθνιύλνπλ ππαιιήινπο  πνπ 
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επηζπκνύλ λα αζθήζνπλ ην εθινγηθό ηνπο δηθαίσκα θαη ζα πξέπεη λα κεηαβνύλ ζηνπο ηόπνπο 

εγγξαθήο ηνπο. 

Οη αλσηέξσ δηεπθνιύλζεηο  εθαξκόδνληαη θαη ζην πξνζσπηθό κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Τ.Α. 

 

6. Τα παξαπάλσ ηζρύνπλ θαη ζηηο πεξηπηώζεηο δηελέξγεηαο επαναληπηικήρ 

τηθοθοπίαρ ηελ επόκελε Κπξηαθή 14 Ννεκβξίνπ 2010, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 33  θαη 139 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 η. Α΄) 

 

7. Τέινο, ν αξκόδηνο Τποςπγόρ Δπγαζίαρ  και  Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ,  πξνο ηνλ 

νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξόλ, παξαθαιείηαη γηα ηελ παξνρή αλαιόγσλ δηεπθνιύλζεσλ ζηνπο 

εθινγείο - εξγαδόκελνπο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 

παξ. 4 ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ , πξνβαίλνληαο ζηηο θαηά ηελ θξίζε ηνπ αλαγθαίεο ξπζκίζεηο.  

 Η παξνύζα εγθύθιηνο δεκνζηεύεηαη θαη ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Υπνπξγείνπ 

(www.ypes.gr) 

   

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ                                                    Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

1. Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο 
    Γξαθείν Γηνηθεηηθώλ Υπνζέζεσλ 

2. Πνιηηηθό Γξαθείν θ. Πξσζππνπξγνύ              

3. Βνπιή ησλ Διιήλσλ                                                    ΙΩΑΝΝΗ  ΡΑΓΚΟΤΗ 
    Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ                                                            

4. Όια ηα Υπνπξγεία  
     Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ   

5. Γεληθά  Δπηηειεία Δζληθήο Άκπλαο, 
    Σηξαηνύ, Ναπηηθνύ θαη Αεξνπνξίαο 
    Γ/λζεηο Πξνζσπηθνύ 

6. Αξρεγεία Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 
    Ληκεληθνύ Σώκαηνο θαη Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο 
    Γ/λζεηο Πξνζσπηθνύ 

7. θ.θ. Γελ. Γξακκαηείο Πεξηθεξεηώλ - Έδξεο ηνπο 

8. θ.θ. Ννκάξρεο – Έδξεο ηνπο 
 
 
 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ       

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ       

2. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ 

3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα 

4. Γελ. Γ/ληή Αλαπη. Πξνγξακκάησλ         

5. Όιεο ηηο Γ/λζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ  

6. Γ/λζε Δθινγώλ 

7. Γ/λζε Μερ/ζεο θαη ΗΔΣ  
(γηα ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο 
ζηνλ  ηζηόηνπν ηνπ Υπνπξγείνπ) 
 


