
 

 

Ηράκλειο, 7-2-2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, 

Εθνικής Άμυνας, 

Εσωτερικών 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα: Πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

 

Εν συνεχεία της ερώτησης με αριθμ. πρωτ. 2707/27-01-2022, με το υπ' αριθμ. 187/24 Ιαν 

2022/ΦΕΚ και το Δελτίο Τύπου της 26 Ιαν 2022 του ΥΠΕΣ ανεστάλη η λειτουργία όλων 

των δημοσίων υπηρεσιών την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 26/1/2022, εξαιρουμένων 

εκείνων των υπηρεσιών, η λειτουργία των οποίων ήταν αναγκαία για τη διαχείριση του 

ακραίου καιρικού φαινομένου, το οποία έπληξε την χώρα τις προαναφερόμενες 

ημερομηνίες.  

 

Με τις υπ' αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/198/οικ.1108 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/199/οικ.1146 της 

Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΕΣ και με στόχο τη διασφάλιση 

της δημόσιας υγείας έγινε σύσταση για "εντόνως" πρόταξη τηλεργασίας και αποφυγή 

μετακινήσεων. Στις περιπτώσεις που η τηλεργασία δεν ήταν δυνατή και όπου η 

προσέλευση στις δημόσιες υπηρεσίες ήταν αντικειμενικά αδύνατη, εξαιτίας των 

συνεπειών από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η απουσία των υπαλλήλων θεωρήθηκε 

δικαιολογημένη για λόγους ανωτέρας βίας. 

 

Παρά τα ανωτέρω, Στρατιωτικοί Διοικητές- Διευθυντές Μονάδων-Υπηρεσιών απαίτησαν 

επιτακτικά και εξανάγκασαν Πολιτικό Προσωπικό (Δημοσίους Υπαλλήλους) που 

υπηρετούν στις Υπηρεσίες τους να παρουσιαστούν σε αυτές και στη διαφορετική 

περίπτωση χρέωσαν με κανονική άδεια τους υπαλλήλους.  

 

Το Πολιτικό Προσωπικό του ΥΕΘΑ, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και συναίσθησης του 

καθήκοντος, έχει αποδείξει κατ' επανάληψη στο παρελθόν, ακόμη και στο πλέον 

πρόσφατο (ελληνοτουρκική κρίση το καλοκαίρι του 2020, υγειονομική κρίση) και είναι 
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δεδομένο ότι θα το αποδείξει και στο μέλλον, ότι στέκεται ισότιμα δίπλα στο 

στρατιωτικό προσωπικό  στη προσπάθεια αντιμετώπισης οποιασδήποτε εθνικής  κρίσης.  

 

Δεδομένου ότι το Πολιτικό Προσωπικό του ΥΕΘΑ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των 

Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων χωρίς όμως να απεμπολεί, σε καμία περίπτωση, την 

ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου: 

 

Ερωτάσθε κ. κ. Υπουργοί: 

Θα ζητήσετε από την Στρατιωτική Ιεραρχία να απαιτήσει από συγκεκριμένα στελέχη 

να ανακαλέσουν τις αποφάσεις τους για χρέωση κανονικής άδειας στους υπαλλήλους 

τους και να εφαρμόσουν την ισχύουσα εργατική νομοθεσία περί απασχόλησης κατά 

τις ημέρες αργίας; 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 




