
 

Αθήνα, 30/04/2020 

Ερώτηση  

Προς:  τον Υπουργό Εσωτερικών 

   

Θέμα: «Εκ περιτροπής εργασία στον δημόσιο τομέα, άδειες ειδικού σκοπού και 

κινητικότητα υπαλλήλων»  

 

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο οδηγιών για την παρεχόμενη εργασία των υπαλλήλων στον 

δημόσιο τομέα, τις άδειες ειδικού σκοπού και τις διατάξεις μετάταξης υπαλλήλων, η εκ 

περιτροπής εργασία θα προγραμματίζεται σε εβδομαδιαία βάση με την αυτοπρόσωπη 

παρουσία των υπαλλήλων να κυμαίνεται στο 30%-40% του συνόλου, τροποποιώντας 

παράλληλα τα ωράρια εργασίας. Η προσέλευση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες θα 

συνεχίσει επί του παρόντος να γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού.  

Αναφορικά με τις άδειες ειδικού σκοπού στο Δημόσιο υπογραμμίζεται, στην ίδια εγκύκλιο, 

πως, για τις περιπτώσεις που εργάζεται μόνο ο ένας εκ των δυο γονέων, τότε αυτός δεν 

δύναται να κάνει χρήση της εν λόγω άδειας, ενώ η χορήγηση αυτής αποτελεί συνάρτηση 

της αναστολής λειτουργίας των βρεφονηπιακών και σχολικών μονάδων. 

Ταυτόχρονα, σημειώνεται πως δεν θα δοθεί παράταση για τις προβλεπόμενες σχετικές 

προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου, με 

καταληκτική ημερομηνία να παραμένει η 31η Μαΐου τρέχοντος.  

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Ποιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση 

υπηρεσιών του Δημοσίου με αποτέλεσμα και κατά την προ πανδημίας εποχή να 

σημειώνονται καθυστερήσεις; 

2. Υπάρχει πρόθεση να δοθούν παρατάσεις προθεσμιών όπου κριθεί απαραίτητο ώστε 
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πολίτες που θα καθυστερήσουν να προγραμματίσουν ραντεβού σε δημόσια 

υπηρεσία να καταφέρουν να λύσουν την υπόθεσή τους; Ποιο πλαίσιο ασφαλούς 

διεξαγωγής θα δημιουργηθεί ώστε να μην μπει σε κίνδυνο η υγεία των επισκεπτών 

και εν γένει η δημόσια υγεία;  

3. Θα διευρυνθεί το πεδίο των υπηρεσιών που μπορούν να παρέχονται 

τηλεπικοινωνιακά; 

4. Είναι πιθανό να επανεξεταστεί το θέμα της άδειας ειδικού σκοπού, αν για 

παράδειγμα, παρά την επανέναρξη λειτουργίας σχολείων και βρεφονηπιακών δομών 

κάποιοι γονείς επιλέξουν να μην στείλουν τα παιδιά τους, φοβούμενοι τον κορονοϊό; 

Υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στήριξής τους, είτε με χορήγηση 

άδειας ειδικού σκοπού είτε με την εφαρμογή εξ αποστάσεως εργασίας; 

5. Αν κριθεί απαραίτητο, θα δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία 

ολοκλήρωσης των ενεργειών απόσπασης, μολονότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό 

διάστημα από τον προηγούμενο κύκλο κινητικότητας; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

       

 

   Φωτεινή Μπακαδήμα 


