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Προς Δήμαρχο Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Κοιν. 1. Γενική Γραμματεία Δημόσιου ΤομέαΓενική Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημόσιου ΤομέαΥπουργείου Εσωτερικών
2. ΠΟ. ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα: Εφαρμογή της Τηλεργασίας στους Μηχανικούς
Κύριε Δήμαρχε
Η ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί το Πρωτοβάθμιο Όργανο το οποίο
εκπροσωπεί, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το σύνολο των Διπλωματούχων
Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού κλπ) και
στηρίζει τα μέλη της σε επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα.
Ενημερωθήκαμε για την κατάργηση της εξ αποστάσεως εργασίας, στην Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμο σας, μετά από εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης και θα θέλαμε να σας
καταθέσουμε την άποψή μας με βάσει τις ισχύουσες διατάξεις και την υπάρχουσα
επιβαρυμένη κατάσταση στη Θεσσαλονίκη σχετικά με την πανδημία.
Συγκεκριμένα, η τελευταία εγκύκλιος (αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/8-22020) με θέμα: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς
του κορωνοϊού, ορίζει για τις δημόσιες υπηρεσίες τα εξής:

1. Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την
εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
2. Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου
με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.
3. Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη
φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα
αυξημένου κινδύνου.

4. Εξυπηρέτηση κοινού
κατόπιν ραντεβού.
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5. Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
6. Συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης των συλλογικών οργάνων. Κατά τη λειτουργία
συλλογικών
οργάνων
που διενεργούν
διαδικασίες,
στις
οποίες
προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων
χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή
το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για
τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία
του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.
7. Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5)
μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων
Θεωρούμε ότι η τηλεργασία, είναι αναγκαίο μέτρο προστασίας των υπαλλήλων
αλλά και μέτρο αποφυγής διασποράς του καρωνοιού. Όπως ενημερωθήκαμε δεν
δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα στη λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας, όλο αυτό το
διάστημα. Γνωρίζουμε ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη δεν
ανταποκρίνονται στις αυστηρές απαιτήσεις περιορισμού της διασποράς κι επειδή η υγεία
των υπαλλήλων σας αλλά και των πολιτών που έρχονται σε επαφή μαζί τους, είναι
σημαντική, παρακαλούμε να επανεξετάσετε την απόφαση που λάβατε για την αναστολή
της τηλεργασίας.
Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε την επισφάλεια που επιφέρει, η μη τήρηση της
σχετικής εγκυκλίου, η οποία καθίσταται ως δυνητική από μέρους σας και όχι ως
επιβεβλημένη όπως έχει γίνει αντιληπτή από το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης,
διοικούντων και διοικούμενων. Τα ενδεχόμενα αποτελέσματα προβλέπονται ιδιαίτερα
αρνητικά και σε αντιδιαστολή, με τον επιδιωκόμενο σκοπό που είναι ο περιορισμός της
διασποράς του κορωνοϊού και η προστασία της δημόσιας υγείας. Σε περίπτωση δε που
ακολουθηθεί αυτή η τακτική ως κακέκτυπο μη "συμμόρφωσης" και από άλλους φορείς,
αμφισβητείται στην πράξη, η αναγκαιότητα τήρησης των αποφάσεων- οδηγιών του
Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιου Τομέα.
Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί του θέματος ή σχετικά
με το αντικείμενο εργασίας των μηχανικών.
Η Πρόεδρος

Κριστίνα Ηλέκτρα Μακνέα

Για το Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας

Νέστορας Τσουμαλάκος

