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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ 

ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΡΕΙΘΑΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΞ. ΕΡΕΙΓΟΝ 

Ακινα,     /1/2022 

 

Αρικμ. Ρρωτ.: 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/197/οικ. 

 

 

ΡΟΣ : 

Ππωσ πίνακασ αποδεκτϊν 

Με θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

 

 

Ταχ. Δ/νςθ: Βας. Σοφίασ 15  

           Τ.Κ. 106 74 Ακινα  

Τθλζφωνα: Για υπαλλιλουσ και υπθρεςίεσ του Δθμοςίου: 

2131313340, -3378 

Email: ped.hrm@ypes.gov.gr 

Τθλζφωνα: Για τουσ υπαλλιλουσ των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βακμοφ: 

213 1364382 (για μόνιμο προςωπικό),  

2131364323, 2131364372, 2131364327, 2131364367 (για 

προςωπικό ιδιωτικοφ δικαίου), 2131364-029,-030  

Email: info@ypes.gr   

 

 

ΘΕΜΑ: Λειτουργία υπθρεςιϊν του Δθμοςίου λόγω ζκτακτων δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν 

Σχετ.: Η αρικ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.1107/24.1.2022 εγκφκλιοσ (ΑΔΑ 623Ρ46ΜΤΛ6-ΜΝΓ) 

 

 Σε ςυνζχεια τθσ ωσ άνω ςχετικισ εγκυκλίου τθσ Υπθρεςίασ μασ και δεδομζνων των 

ζκτακτων καιρικών ςυνκθκών που επικρατοφν ςτθ χώρα, διευκρινίηονται περαιτζρω τα εξισ:  

 

Προσ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και ςτο πλαίςιο των οδθγιών που παρζχονται από τισ 

υπθρεςίεσ τθσ πολιτικισ προςταςίασ, οι οποίεσ κατά κφριο λόγο ςυνιςτοφν τθν αποφυγι 

μετακινιςεων, ειδικώσ για τθν Τρίτθ, 25θ/1/2022 υπενκυμίηεται εκ νζου ότι ςυνιςτάται θ 

παροχι τθλεργαςίασ από τουσ υπαλλιλουσ, των οποίων θ φφςθ των κακθκόντων επιτρζπει 

τθν εξ αποςτάςεωσ άςκθςι τουσ. Η ωσ άνω τθλεργαςία ειδικά για τθν θμζρα αυτι κα 

παραςχεκεί, εφόςον ςυνάδει με τθ φφςθ των κακθκόντων των εργαηομζνων, ακόμα και για το 

ςφνολο των εργαηομζνων εκάςτου φορζα και ανεξαρτιτωσ  του ποςοςτοφ τθλεργαςίασ που 

ζχει κακοριςτεί ςε κάκε υπθρεςία βάςει του οικείου πλάνου εργαςιών ςτο πλαίςιο των 

μζτρων για τθν αντιμετώπιςθ τθσ πανδθμίασ. Για το λόγο αυτό, παρακαλοφνται οι επικεφαλισ 

κάκε υπθρεςίασ να μεριμνιςουν για  τθν ενθμζρωςθ των πολιτών  με κάκε πρόςφορο τρόπο 

και ςε κάκε περίπτωςθ μζςω του δικτυακοφ τουσ τόπου για τον τρόπο λειτουργίασ των 

υπθρεςιών τουσ, ιδίωσ ςτισ περιπτώςεισ των υπθρεςιών που ζχουν ωσ κφρια αρμοδιότθτα τθν 
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εξυπθρζτθςθ του κοινοφ κατόπιν προγραμματιςμζνων ραντεβοφ.  Επιπλζον, οι αρμόδιεσ 

Υπθρεςίεσ Προςωπικοφ κα πρζπει να κεωριςουν δικαιολογθμζνθ τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν 

προςζλευςθ των υπαλλιλων τουσ εφόςον κατά κοινι πείρα και λογικι αυτι είναι αδφνατθ να 

πραγματοποιθκεί εγκαίρωσ λόγω των ζκτακτων καιρικών ςυνκθκών.  

 Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ, κατά τθν οποία δεν δφναται να αςκθκεί εργαςία εξ αποςτάςεωσ  

και θ προςζλευςθ των υπαλλιλων δεν είναι δυνατι, κα γίνει χριςθ των προβλεπόμενων 

δικαιοφμενων αδειών.  

  Τα ωσ άνω δεν αφοροφν εργαηομζνουσ ςε υπθρεςίεσ αιχμισ, οι αρμοδιότθτεσ των 

οποίων ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με τθν αντιμετϊπιςθ ι τθν πρόλθψθ των ςυνεπειϊν 

από τισ δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ.  

Οι αποδζκτεσ τθσ παροφςασ εγκυκλίου παρακαλοφνται να τθν κοινοποιιςουν, με κάκε 

πρόςφορο τρόπο, ςτουσ υπαλλιλουσ και ςε όλουσ τουσ φορείσ που υπάγονται ι εποπτεφονται 

από αυτοφσ. Οι αρμόδιοι προϊςτάμενοι για κζματα ανκρώπινου δυναμικοφ εκάςτθσ Υπθρεςίασ 

παρακαλοφνται για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ και διαχείριςθ του ανκρώπινου δυναμικοφ τθσ 

αρμοδιότθτάσ τουσ προκειμζνου να καταςτεί αποτελεςματικι θ εφαρμογι των ανωτζρω.  

Ειδικότερα, όςον αφορά τουσ υπαλλιλουσ και τισ υπθρεςίεσ των ΟΤΑ, οι υπάλλθλοι κα 

απευκφνονται αποκλειςτικά ςτθ Διεφκυνςθ Προςωπικοφ του φορζα τουσ. Σε περιπτώςεισ που 

οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ προςωπικοφ κρίνουν ότι δεν μποροφν να αντιμετωπίςουν τα ηθτιματα 

που ανακφπτουν, κα απευκφνονται αποκλειςτικά ςτισ οικείεσ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και, 

εφόςον κρικεί απαραίτθτο, οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ κα επικοινωνοφν με τθ Διεφκυνςθ 

Προςωπικοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ του Υπουργείου για περαιτζρω διευκρινίςεισ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ info@ypes.gr  ι ςτουσ ςχετικοφσ τθλεφωνικοφσ αρικμοφσ για τουσ 

ΟΤΑ που αναγράφονται ςτισ πλθροφορίεσ τθσ παροφςασ.  

Η παροφςα εγκφκλιοσ ζχει αναρτθκεί κεντρικά ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου 

Εςωτερικών, www.ypes.gr, κακώσ και ςτθ διαδρομι «Ανκρώπινο Δυναμικό Δθμοςίου Τομζα – 

Ανκρώπινο Δυναμικό».  

 

                                                                                                Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΡΑΑΣΚΕΥΗ ΧΑΑΛΑΜΡΟΓΙΑΝΝΗ 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ (με θλεκτρονικό ταχυδρομείο):  
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ  
2. Γενικζσ και Ειδικζσ Γραμματείεσ Υπουργείων, Δ/νςεισ Διοικθτικοφ /Προςωπικοφ  
3. Γενικζσ και Ειδικζσ Γραμματείεσ, Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ  
4. Όλεσ τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ (με τθν 
παράκλθςθ να κοινοποιιςουν τθν παροφςα και ςτουσ Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βακμοφ τθσ χωρικισ 
τουσ αρμοδιότθτασ)  
5. Όλεσ τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ, Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ  
6. Όλεσ τισ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ (με τθν παράκλθςθ να κοινοποιιςουν τθν παροφςα 
ςτα νοςοκομεία και τισ δομζσ υγείασ αρμοδιότθτάσ τουσ) 
7. Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ  
8. Προεδρία τθσ Κυβζρνθςθσ  
9. ΑΔΕΔΥ  
10. Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων d.olad@ypes.gr    
11. Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ d.pta@ypes.gov.gr  
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ΚΟΙΝ. (με θλεκτρονικό ταχυδρομείο):  
1. Όλα τα Υπουργεία  
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπλθρωτών Υπουργών  
-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπλθρωτών Γραμματζων  
- Γραφεία Υπθρεςιακών Γραμματζων  
2. Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ  
-Γραφεία Συντονιςτών  
 
ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με θλεκτρονικό ταχυδρομείο):  
1. Γραφείο Υπουργοφ  
2. Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ  
3. Γραφείο Υπθρεςιακισ Γραμματζωσ  
4. Προϊςτάμενοι Γενικών Διευκφνςεων  
5. Δ/νςθ Διοικθτικών Υπθρεςιών  
6. web.support@ypes.gr  για τθν ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου ςτθ διαδρομι 
«Ανκρώπινο Δυναμικό Δθμοςίου Τομζα - Οδθγίεσ COVID 19».  
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