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ΘΕΜΑ :  Περιορισμός της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών.  

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε με 

την παρ. 8 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄64). 

 
2.  Το Π.Δ.  123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών  και Μεταφορών 

(Α΄151), όπως ισχύει. 

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98), όπως 

ισχύει. 

4. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ. 8000/16-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» 

5. Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη περιορισμού της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID -19, καθώς και την ανάγκη αφενός της προστασίας 

των εργαζομένων και των συναλλασσόμενων και αφετέρου τη διασφάλιση 

της λειτουργίας των κρίσιμων δομών του Υπουργείου Υποδομών και 
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 Μεταφορών, με σκοπό την αποφυγή της πιθανότητας ολικής αναστολής της 

λειτουργίας του. 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, 

Υποδιευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών, να καθορίζουν με απόφασή τους τον αριθμό των υπαλλήλων 

αρμοδιότητάς τους και να ορίζουν όσους δύνανται να παρέχουν υπηρεσία με 

φυσική παρουσία στο κατάστημα της υπηρεσίας, καθημερινά, με δυνατότητα 

εκ περιτροπής εργασίας στο 1/3 του αριθμού των εκάστοτε υπηρετούντων 

υπαλλήλων (εξαιρουμένων των υπαλλήλων οι οποίοι κάνουν χρήση 

οποιασδήποτε άδειας (ειδικού σκοπού - αναρρωτικής - αναρρωτικής ειδικού 

σκοπού - άδεια κατ΄ οίκον περιορισμού κ.λπ.). Αυτοί θα περιλαμβάνονται σε 

πίνακα που θα εκδίδεται κάθε Παρασκευή, από τους ανωτέρω αρμόδιους 

κατά περίπτωση Προϊσταμένους, οι οποίοι θα ενημερώνουν αμελλητί και με 

κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικά) τον κάθε υπάλληλο, κοινοποιώντας 

συγχρόνως και στην Δ/νση Διοίκησης. 

2. Σε περίπτωση δυσχέρειας λειτουργίας οργανικής μονάδας, λόγω απουσίας 

μεγάλου αριθμού υπαλλήλων αυτής, είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών της 

με προσωπικό από άλλη οργανική μονάδα. 

3. Οι Προϊστάμενοι όλων των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών, είναι αρμόδιοι για τον ορισμό της διαδικασίας παροχής εξ 

αποστάσεως εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες της μονάδας, 

το προσωπικό της μονάδας και το ιδιαίτερο αντικείμενο εργασίας ενός 

εκάστου υπαλλήλου. Οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι μεριμνούν για την 

παρακολούθηση του έργου των εξ αποστάσεως εργαζομένων υπαλλήλων και 

την έγκαιρη διεκπεραίωση του ανατιθέμενου σε αυτούς έργου. 

4. Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων οι οποίοι έχουν καταρτίσει πλάνο 

έκτακτης ανάγκης, ορίζοντας και τον αριθμό του αναγκαίου προσωπικού 

ασφαλείας, υποχρεούνται να κοινοποιήσουν το σχέδιο αυτό και στην αρμόδια 

Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου. 

Σημειώνεται ότι τα Αυτοτελή Τμήματα κοινοποιούν τα εν λόγω σχέδια στο 

αρμόδιο Ιδιαίτερο Γραφείο στο οποίο υπάγονται. 
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 5. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 

Καταστροφών και εφόσον εκδηλωθούν συμβάντα και προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις έκτακτες ανάγκες, θα πρέπει σε συνεργασία με την 

Γενική Διευθύντρια Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, 

να εκδίδουν ειδικό πρόγραμμα εργασίας του αρμόδιου και αναγκαίου 

προσωπικού, ενημερώνοντας τα ιδιαίτερα γραφεία του Υπουργού και του 

Γενικού Γραμματέα Υποδομών, καθώς και την Διεύθυνση Διοίκησης. 

6. Οι Προϊστάμενοι όλων των βαθμίδων οφείλουν να μεριμνούν ώστε,   

           στην περίπτωση απουσίας τους, για οποιαδήποτε αιτία, να είναι δυνατή η     

           παρουσία του νόμιμου αναπληρωτή τους. 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Ιδιαίτερο Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Ιδιαίτερο  Γραφείο κ. Υφυπουργού  
3. Ιδιαίτερο Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα  Μεταφορών  
4. Ιδιαίτερο Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών 
5. Όλες τις Γενικές Δ/νσεις του Υπουργείου 
6. Δ/νση Διοίκησης  
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