Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: 305

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2
105 57 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 213 1616900
Fax: 210 3246165

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με την τηλεργασία και την άδεια ευπαθών ομάδων στο Δημόσιο
Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των μέτρων αποσυμφόρησης των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.), αλλά και του συγχρωτισμού στους εργασιακούς
χώρους, με στόχο την αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού, πριν λίγες ημέρες,
ανακοίνωσε την υποχρεωτική τηλεργασία, στο 40%, για τους εργαζόμενους του
Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα που εκτελούν εργασίες γραφείου ή εργασίες που
μπορούν να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.
Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-920), 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.
Στην πραγματικότητα, πέραν των ευπαθών ομάδων που, έτσι κι αλλιώς,
εκτελούσαν εργασίες «back office», ελάχιστο ποσοστό του προσωπικού, τέθηκε σε
καθεστώς τηλεργασίας.
Επί της ουσίας η ανακοίνωση της κυβέρνησης δεν ήταν τίποτε άλλο παρά
μια εξαγγελία, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, αφού η συντριπτική πλειονότητα
των Δημοσίων Υπαλλήλων συνεχίζει να εργάζεται σε ακατάλληλες συνθήκες,
χωρίς να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες αποστάσεις μεταξύ των εργαζομένων και
χωρίς να υπάρχουν ούτε τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.).
Χρειάστηκε σε δύο (2) ημέρες να εκδοθεί νέα διευκρινιστική
(ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/19682/22-9-2020) της διευκρινιστικής εγκυκλίου της 20ης
Σεπτεμβρίου 2020, η οποία κατέδειξε το γενικευμένο πρόβλημα σύγχυσης που
υπήρχε.
Ταυτόχρονα, πραγματικό αλαλούμ επικρατεί ως προς τη χορήγηση αδειών
των ευπαθών ομάδων, αφού απαιτούνται ένα σωρό έγγραφα και παραπεμπτικά
σημειώματα της υπηρεσίας, τα οποία δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα οι άδειες να
μην χορηγούνται ακόμα (τρανταχτό παράδειγμα στην εκπαίδευση) και να χρεώνονται
στους εργαζόμενους κανονικές άδειες.
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Την ίδια ώρα, δεν διενεργούνται προληπτικά τεστ πουθενά, στο Δημόσιο
(με την αυτονόητη εξαίρεση του υγειονομικού προσωπικού), ενώ τα κρούσματα
ανάμεσα στους εργαζόμενους πολλαπλασιάζονται και υπηρεσίες κλείνουν.
Η κυβέρνηση της Ν.Δ., ουσιαστικά αποποιείται τις ευθύνες της και
ταυτόχρονα τις μετακυλίει στον κάθε εργαζόμενο χωριστά.
Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ζητά:
 Να υλοποιηθεί, άμεσα, η εξαγγελία της κυβέρνησης για 40% υποχρεωτική
τηλεργασία στις υπηρεσίες γραφείου, στην Αττική, αλλά και όπου αλλού
υπάρξει αύξηση κρουσμάτων.
 Να χορηγηθούν ΤΩΡΑ οι άδειες για τις ευπαθείς ομάδες.
 Να γίνονται διαγνωστικά τεστ, με έξοδα της υπηρεσίας, σε τακτική βάση
στους εργαζόμενους, ειδικά σε αυτούς που έρχονται σε επαφή με το κοινό.
 Να παρασχεθούν άμεσα και δωρεάν Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)
στους εργαζόμενους.
 Να νομοθετηθεί αυστηρό πλαίσιο προστασίας των εργασιακών και
μισθολογικών δικαιωμάτων όσων εντάσσονται σε καθεστώς τηλεργασίας. Να
παρέχεται ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

