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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID – 19 σε
Υπουργεία και Φορείς.
Στο πλαίσιο της αποσυμφόρησης των χώρων εργασίας και της αποφυγής του συγχρωτισμού
στην Αττική, εξαιτίας της συνεχιζόμενης αύξησης κρουσμάτων, η κυβέρνηση με στόχο την
αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού, ανακοίνωσε την υποχρεωτική τηλεργασία, στο
40%, για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα που εκτελούν εργασίες
γραφείου ή εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν εξ αποστάσεως.
Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε σειρά εγκυκλίων
και
συγκεκριμένα
τις
με
αρ.
πρωτ.
α)ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/2-10-2020,
β) ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-9-2020 και γ) ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-2020.
Με την πρώτη χρονικά (γ) εγκύκλιο, η υποχρεωτική τηλεργασία, μετατράπηκε σε «Δυνατότητα
παροχής εξ αποστάσεως εργασίας από τους υπαλλήλους, αποκλειστικά εφόσον αυτό συνάδει με
τη φύση των καθηκόντων τους, με γνώμονα το χωροταξικό των φορέων», ενώ παράλληλα,
έμπαιναν προϋποθέσεις που καθιστούσαν την τηλεργασία, τελικά, προαιρετική και στη
διακριτική ευχέρεια των διοικήσεων.
Με την έκδοση στη συνέχεια της (β) σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου, δόθηκαν οι
απαραίτητες οδηγίες και ξεκαθάρισαν οι παρερμηνείες και η σύγχυση που είχε δημιουργηθεί.
Περιπτώσεις, όπως αυτή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπου ένα μήνα
μετά την έκδοση της (β) εγκυκλίου, αποτελεί δυσάρεστη έκπληξη η συνεχιζόμενη
προσπάθεια των αρμοδίων να πείσουν ότι δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος (μέχρι
σήμερα είναι καταγεγραμμένα ήδη 7 κρούσματα), αν τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των
θέσεων εργασίας εντός των γραφείων.
Μετά και την συνεχιζόμενη εξάπλωση του covid-19 στην Αττική η
Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΖHTA από τις πολιτικές ηγεσίες και την διοικητική ιεραρχία των
Υπουργείων και Φορέων:
 Να υλοποιηθεί, άμεσα, η κυβερνητική απόφαση για 40% υποχρεωτική τηλεργασία
στις υπηρεσίες γραφείου, στην Αττική, αλλά και όπου αλλού υπάρξουν κρούσματα.
 Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή αυξημένων μέτρων
προστασίας της υγείας των συναδέλφων και των συναλλασσόμενων με τις υπηρεσίες
πολιτών (π.χ. συχνότερη και επιμελέστερη καθαριότητα από τα συνεργεία

καθαρισμού και απολύμανση των χώρων, διανομή στο προσωπικό ατομικών μέσων
προστασίας με ευθύνη των προϊσταμένων).
 Να διενεργηθούν από εξειδικευμένους τεχνικούς, έλεγχοι καταλληλότητας των
συστημάτων κλιματισμού – αερισμού που λειτουργούν στους χώρους εργασίας, σε
όλα τα κτήρια, δεδομένου ότι ήδη βρισκόμαστε στην αρχή της χειμερινής περιόδου,
λόγω της οποίας δεν θα είναι εφικτός ο φυσικός αερισμός των χώρων.
 Να γίνονται δειγματοληπτικά διαγνωστικά τεστ, με δαπάνη της υπηρεσίας, σε
τακτική βάση στους εργαζόμενους, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις κρουσμάτων
στη μονάδα, όπου παρουσιάζονται.

Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε στους αρμοδίους ότι για οποιοδήποτε νέο
κρούσμα παρουσιαστεί σε συναδέλφους, υπόλογοι θα είναι όσοι πήραν την απόφαση
να μην εφαρμοστεί η τηλεργασία και θεώρησαν τους χώρους εργασίας Υπουργείων
και Φορέων ασφαλείς.
Σε κάθε περίπτωση, προηγείται η προστασία της υγείας των εργαζομένων και της
δημόσιας υγείας, με υπευθυνότητα και συνέπεια, κυρίως όμως, άμεση λήψη
ουσιαστικών και αποτελεσματικών μέτρων προστασίας.

ΤΟ Δ.Σ.

