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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

Αθήνα,  24/1/2022 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.1107 

 

 

ΠΡΟΣ : 

Όπως πίνακας αποδεκτών 

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15  

           Τ.Κ. 106 74 Αθήνα  

Τηλέφωνα: Για υπαλλήλους και υπηρεσίες του Δημοσίου: 

2131313340, -3378 

Email: ped.hrm@ypes.gov.gr 

Τηλέφωνα: Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού: 

213 1364382 (για μόνιμο προσωπικό),  

2131364323, 2131364372, 2131364327, 2131364367 (για 

προσωπικό ιδιωτικού δικαίου), 2131364-029,-030  

Email: info@ypes.gr   

 

 

ΘΕΜΑ:  Αδυναμία προσέλευσης στην εργασία λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών 

 

 Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα και την 

ενδεχόμενη αδυναμία προσέλευσης στην εργασία εργαζόμενων σε φορείς του Δημοσίου, σας 

γνωρίζουμε τα εξής: 

 

 Σε περιπτώσεις όπου, με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων είναι δυνατή η 

εξ αποστάσεως παροχή εργασίας συνιστάται, ανεξαρτήτως ποσοστού τηλεργασίας που έχει 

καθοριστεί σε κάθε υπηρεσία βάσει του οικείου πλάνου εργασιών στο πλαίσιο των μέτρων για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας και προκειμένου να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από τις 

επιπτώσεις των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η παροχή εργασίας εξ αποστάσεως στο μέγιστο 

δυνατό ποσοστό και κατά τρόπο που να μην διαταράσσει, κατά το δυνατόν, την ομαλή 

λειτουργία των Υπηρεσιών του Δημοσίου. 

 

 Ωστόσο, δεδομένου ότι αφενός στην οικεία νομοθεσία δεν περιλαμβάνονται διατάξεις για 

χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αδυναμίας προσέλευσης των εργαζομένων στην εργασία τους 

που οφείλεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και αφετέρου δεν έχει εκδοθεί από τους 

αρμόδιους φορείς για την πολιτική προστασία απόφαση για την αναστολή, ολικώς ή μερικώς, 
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της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, οι εργαζόμενοι που δεν δύνανται λόγω της φύσης 

των καθηκόντων τους να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως, θα πρέπει να δικαιολογήσουν την 

ενδεχόμενη απουσία τους από την εργασία με άδεια που θα χορηγηθεί με βάση τις κείμενες 

για κάθε κατηγορία προσωπικού διατάξεις. 

 Τέλος, καλούνται οι επικεφαλής εκάστης δημόσιας υπηρεσίας για την αποδέσμευση του 

προσωπικού τους κατά την 12η μεσημβρινή σήμερα, 24/01/2022. Εξυπακούεται ότι η 

πρόωρη αποχώρηση επιτρέπεται για εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων 

δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Ως εκ 

τούτου με ευθύνη του επικεφαλής κάθε δημόσιας υπηρεσίας, θα επιτραπεί η πρόωρη 

αποχώρηση εκείνων των υπαλλήλων, τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με 

την αντιμετώπιση των συνεπειών της τρέχουσας κακοκαιρίας και αντιστοίχως θα 

συντονιστεί και θα εξασφαλιστεί η στελέχωση εκείνων των υπηρεσιών του φορέα τους, οι 

αρμοδιότητες των οποίων συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις έκτακτες καιρικές συνθήκες.   

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται 

από αυτούς.  

Ειδικότερα, όσον αφορά στην αποστολή ερωτημάτων που αφορούν σε υπαλλήλους και 

υπηρεσίες ΟΤΑ, οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση Προσωπικού του 

φορέα τους. Σε περιπτώσεις που οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού κρίνουν ότι δεν μπορούν 

να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που ανακύπτουν, θα απευθύνονται αποκλειστικά στις οικείες 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα 

επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου για 

περαιτέρω διευκρινίσεις μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@ypes.gr  ή στους σχετικούς 

τηλεφωνικούς αριθμούς για τους ΟΤΑ που αναγράφονται στις πληροφορίες της παρούσας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι μεμονωμένα ερωτήματα υπαλλήλων, τα οποία 

αποστέλλονται απευθείας στο Υπουργείο, δεν θα απαντώνται. 

 Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – 

Ανθρώπινο Δυναμικό».  

 

                                                                                                Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):  
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού  
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού  
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού  
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την 
παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού της χωρικής 
τους αρμοδιότητας)  
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού  
6. Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα 
στα νοσοκομεία και τις δομές υγείας αρμοδιότητάς τους) 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
H Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών 
Του Υπουργείου Εσωτερικών 

Μαρίνα Χρύση 

 

7. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους  
8. Προεδρία της Κυβέρνησης  
9. ΑΔΕΔΥ  
10. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων d.olad@ypes.gr    
11. Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης d.pta@ypes.gov.gr  
 
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):  
1. Όλα τα Υπουργεία  
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών  
-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων  
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων  
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  
-Γραφεία Συντονιστών  
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):  
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως  
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως  
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων  
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  
6. web.support@ypes.gr  για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή 
«Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Οδηγίες COVID 19».  
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