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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Τ. Οικονοµίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 
540.08 Θεσσαλονίκη 

 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ 
    
 
     Θεσσαλονίκη 7-9-2010 
 
 
      Αριθµ. Πρωτ. 25119 

 
Πληροφορίες: Γ. Αναγνώστου 
Τηλ: 2313309195 
Fax: 2313309175 
 

ΠΡΟΣ: 1. ∆ήµους Ν. Θεσσαλονίκης 

2. Συνδέσµους Ο.Τ.Α. Ν. Θεσσαλονίκης 

3. Ν.Π.∆.∆. Νοµού Θεσσαλονίκης 

(εποπτείας Π.Κ.Μ.) 
 
ΘΕΜΑ: Κανονικές άδειες δηµοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π. κατά την 
προεκλογική περίοδο και διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού 
τους δικαιώµατος στις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των δηµοτικών και 
περιφερειακών αρχών της 7ης Νοεµβρίου 2010 καθώς και στις επαναληπτικές της 
14ης Νοεµβρίου 2010  
 

ΣΧΕΤ: Αριθµ. 50056/3-9-2010 (Α.Ε. 23) εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

 
 

 
Σας διαβιβάζουµε σε φωτοαντίγραφο την πιο πάνω σχετική εγκύκλιο, 

αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, για ενηµέρωση των υπαλλήλων σας και 
πιστή εφαρµογή. 

   
 
 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

Τµήµα Τοπ. Αυτ/σης Α΄ βαθµού 

πάλληλοι ∆/νσης & ΤΥ∆Κ 

Με Εντολή Γενικού Γραµµατέα 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙ∆ΗΣ 
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ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αθήνα 3 Σεπτεµβρίου 2010 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                   Αριθ. Πρωτ.:50056 
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
                 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 
                   ΠΡΟΣ:  
Ταχ. ∆ιεύθυνση     : Ευαγγελιστρίας 2       Όπως ο πίνακας διανοµής 
Ταχ. Κώδικας        : 101 83 
Πληροφορίες         : Β. Μυλωνά 
Τηλέφωνο         : 2131361134 
FAX                        : 2131361140           

     

Εγκύκλιος αριθ: 23 

 
Θέµα: Κανονικές άδειες δηµοσίων υπαλλήλων,  στρατιωτικών  κ.λ.π. κατά την 
προεκλογική περίοδο και διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του 
εκλογικού τους δικαιώµατος στις προσεχείς διπλές εκλογές για την ανάδειξη 
των    δηµοτικών και περιφερειακών  αρχών  της  7ης   Νοεµβρίου  2010  καθώς  
και  στις επαναληπτικές   της   14ης Νοεµβρίου 2010. 
 

Ενόψει της διενέργειας των προαναφερόµενων εκλογών, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης>> που αναφέρονται στη 

διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών, δεν απαγορεύουν τη χορήγηση κανονικών αδειών 

στους δηµοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς κ.λ.π. Επίσης από τις ίδιες διατάξεις, δεν 

ορίζεται  ότι οι σχετικές απαγορευτικές για το θέµα αυτό διατάξεις του άρθρου 106 της 

Νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.∆. 96/2007 ΦΕΚ 116 Α΄) έχουν ανάλογη εφαρµογή 

στις εκλογές  για την ανάδειξη των ∆ηµοτικών  και Περιφερειακών Αρχών.  

Εποµένως κανονικές άδειες απουσίας χορηγούνται στους δικαιούχους δηµόσιους 

υπαλλήλους, στρατιωτικούς κ.λ.π. και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των 

προσεχών εκλογών. 

 
2. Από τις διατάξεις των άρθρων  10 και 11 του  προαναφερόµενου νόµου ορίζεται ότι 

το εκλογικό  δικαίωµα ασκούν µόνο όσοι δηµότες είναι  εγγεγραµµένοι στον εκλογικό 

κατάλογο του δήµου και αν πρόκειται για νέο δήµο, όσοι είναι εγγεγραµµένοι στους 

εκλογικούς καταλόγους των δήµων και των  κοινοτήτων που καταργούνται και συνενώνονται 

στο νέο αυτό  δήµο. Επίσης δικαίωµα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες των κρατών–µελών της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  καθώς και οι οµογενείς και οι νοµίµως διαµένοντες αλλοδαποί 

υπήκοοι  τρίτων χωρών,  σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν.3838/2010  (ΦΕΚ 49 Α΄), οι οποίοι 



3 

είναι εγγεγραµµένοι σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία στους αντίστοιχους ειδικούς 

εκλογικούς καταλόγους.  

3. Οι διατάξεις του άρθρου 27 του Π.∆/τος 96/2007 (ΦΕΚ 116 Α΄)  της νοµοθεσίας για 

την εκλογή βουλευτών, σύµφωνα µε τις οποίες το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, 

του Πυροσβεστικού Σώµατος, του Λιµενικού Σώµατος, στρατιωτικοί κ.λπ. ψηφίζουν στις 

βουλευτικές εκλογές στον τόπο όπου υπηρετούν µε βάση την εγγραφή τους σε ειδικούς 

εκλογικούς καταλόγους (καταστάσεις) δεν ισχύουν και δεν εφαρµόζονται στις αυτοδιοικητικές  

εκλογές. 

Συνεπώς, οι ανωτέρω εκλογείς (στρατιωτικοί κ.λπ.) για να µπορέσουν να 

ψηφίσουν στις εκλογές του Νοεµβρίου 2010, πρέπει να µεταβούν στο ∆ήµο ή την 

Κοινότητα  όπου και είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους. 

 
4. Επίσης, από τις διατάξεις της παρ. 3  του άρθρου 11 του παραπάνω νόµου ορίζεται 

ότι στους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους, στους δηµόσιους πολιτικούς 

υπαλλήλους, στους στρατιωτικούς που υπηρετούν µε οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες 

δυνάµεις ή στην  ελληνική αστυνοµία ή στο λιµενικό σώµα, καθώς και στους υπαλλήλους 

οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, τραπεζών και 

δηµόσιων οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, οι οποίοι  την ηµέρα της 

ψηφοφορίας δεν διαµένουν στο δήµο όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα, χορηγείται, 

εφόσον δεν παρεµποδίζεται η οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών, ειδική άδεια για να 

µεταβούν στο δήµο  όπου δικαιούνται να ψηφίσουν. 

Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και για το προσωπικό των επιχειρήσεων του 

ιδιωτικού τοµέα, ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης. 

. Στο σηµείο αυτό κρίνουµε απαραίτητο να   επισηµάνουµε  ότι για όσους  δεν 

ψηφίζουν στις  προσεχείς εκλογές  έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 117 της 

Εκλογικής Νοµοθεσίας  (Π. ∆ 96/2007).  

 
 5. 'Υστερα από τα ανωτέρω, σας παρακαλούµε να εκδόσετε σχετικές οδηγίες και εντολές 

στις υπηρεσίες και µονάδες της αρµοδιότητάς σας, µε σκοπό να διευκολύνουν τους 

υπαλλήλους τους για να µεταβούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα στους δήµους και 

τις κοινότητες  στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραµµένοι, µε τη 

χορήγηση σ΄ αυτούς, ειδικής άδειας απουσίας που να καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο 

χρόνο που απαιτείται για τη µετάβασή τους στον τόπο που θα ψηφίσουν και την επιστροφή 

τους, χωρίς η άδεια αυτή να υπολογιστεί στην κανονική άδεια. 

Ανάλογες οδηγίες και εντολές σας παρακαλούµε ν΄ απευθύνετε και στα εποπτευόµενα 

από σας νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους οργανισµούς και επιχειρήσεις κοινής 
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ωφέλειας και τις τράπεζες, ώστε οι υπηρεσίες τους να διευκολύνουν υπαλλήλους  που 

επιθυµούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα και θα πρέπει να µεταβούν στους τόπους 

εγγραφής τους. 

Οι ανωτέρω διευκολύνσεις  εφαρµόζονται και στο προσωπικό µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου, των Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. 

 
6. Τα παραπάνω ισχύουν και στις περιπτώσεις διενέργειας επαναληπτικής 

ψηφοφορίας την επόµενη Κυριακή 14 Νοεµβρίου 2010, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 33  και 139 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄) 

 
7. Τέλος, ο αρµόδιος Υπουργός Εργασίας  και  Κοινωνικής Ασφάλισης,  προς τον 

οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την παροχή αναλόγων διευκολύνσεων στους 

εκλογείς - εργαζόµενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παρ. 4 του παρόντος εγγράφου , προβαίνοντας στις κατά την κρίση του αναγκαίες ρυθµίσεις.  

 Η παρούσα εγκύκλιος δηµοσιεύεται και στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 

(www.ypes.gr) 

   

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ                                                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
1. Προεδρία της ∆ηµοκρατίας 
    Γραφείο ∆ιοικητικών Υποθέσεων 
2. Πολιτικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού              
3. Βουλή των Ελλήνων                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ  ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 
    ∆/νση ∆ιοικητικού                                                            
4. Όλα τα Υπουργεία  
     ∆/νσεις ∆ιοικητικού   
5. Γενικά  Επιτελεία Εθνικής Άµυνας, 
    Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας 
    ∆/νσεις Προσωπικού 
6. Αρχηγεία Ελληνικής Αστυνοµίας, 
    Λιµενικού Σώµατος και Πυροσβεστικού Σώµατος 
    ∆/νσεις Προσωπικού 
7. κ.κ. Γεν. Γραµµατείς Περιφερειών - Έδρες τους 
8. κ.κ. Νοµάρχες – Έδρες τους 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ       
1. Γραφείο κ. Υπουργού       
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 
4. Γεν. ∆/ντή Αναπτ. Προγραµµάτων         
5. Όλες τις ∆/νσεις του Υπουργείου  
6. ∆/νση Εκλογών 
7. ∆/νση Μηχ/σης και ΗΕΣ  
(για τη δηµοσίευση του παρόντος 
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στον  ιστότοπο του Υπουργείου) 
 


