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Θέμα: Παρατηρήσεις σχετικά με τις εγκυκλίους, με
αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8-5-2020 και με αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-42020 και αίτημα για αποστολή σχετικού Υπομνήματος στο Υπ. Εσωτερικών

Μετά από απόφαση που πάρθηκε στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του
Δημοσίου, βάσει εγκυκλίων, σας στέλνουμε τις απόψεις μας και παρακαλούμε
να τις προωθήσετε ώστε να ληφθούν υπόψη.
1. Στο σημείο όπου αναφέρεται «ο καταμερισμός της προσέλευσης των
υπαλλήλων σε τρία διακριτά ωράρια προσέλευσης (7.00-8.00 και
9.00)» θεωρούμε ότι δεν μπορεί να αφορά την Περιφέρεια της Ελλάδας
αλλά μόνο την Αττική καθώς η κατανομή του πληθυσμού είναι εντελώς
διαφορετική και τα προβλήματα ταυτόχρονης προσέλευσης με
επιβάρυνση μέσων μαζικής συγκοινωνίας, είναι σύνηθες να μην
υφίστανται στην Περιφέρεια. Επιπλέον, η φύση της δουλειάς μας
απαιτεί συχνές επιβλέψεις των έργων (στις Τεχνικές Υπηρεσίες) οι
οποίες πρέπει να εκτελούνται πρωινές ώρες και πολλές φορές, εκτός
Νομού. Τέλος, να αποσαφηνιστεί, η εξαίρεση από τη χρήση διακριτών
ωραρίων των υπαλλήλων που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν ίδιο
μεταφορικό μέσο για την μετακίνησή τους προς και από την υπηρεσία.
2. Στο σημείο όπου αναφέρεται «Η αυτοπρόσωπη παρουσία των
υπαλλήλων στην Υπηρεσία δύναται να ανέρχεται στο 70%» θεωρούμε
ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις Υπηρεσίες. Δυστυχώς οι
Μηχανικοί στο Δημόσιο Τομέα έχοντας μειωθεί υπερβολικά, εκτελούν
παράλληλα καθήκοντα και καθίσταται αναγκαίο σε πολλές περιπτώσεις
να υπερβαίνουν το ποσοστό 'ασφαλείας' του 70%, για να διασφαλίζεται
η ορθή λειτουργία της υπηρεσίας. Παράλληλα, η υπέρβαση αυτή, λόγω
του μικρού συνολικού -εν τω συνόλω- αριθμού εργαζομένων,
εκτιμούμε ότι δεν θα προκαλέσει προβλήματα λόγω συγχρωτισμού, στις
εν
λόγω
περιπτώσεις,
ο
οποίος,
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οφείλει
να
αποφεύγεται. Ειδικότερα, λοιπόν στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και
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στην υπόλοιπη Περιφέρεια, ζητούμε ευελιξία, όσον αφορά στους
Φορείς που απασχολούν Μηχανικούς, κατά την εφαρμογή του εν λόγω
μέτρου.
Σχετικά με την εξ’αποστάσεως εργασία στο χώρο των Μηχανικών,
θεωρούμε ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί υποχρεωτικό σε περιόδους μη
πανδημίας αλλά να είναι προαιρετικό και να
εξετάζεται για
συγκεκριμένο διάστημα, με τον ενδιαφερόμενο και την Υπηρεσία, πάντα
με σκοπό την εξυπηρέτηση της Υπηρεσίας και των πολιτών. Σε καμία
περίπτωση η τηλεργασία δεν υποκαθιστά την φυσική εργασία, αλλά
έρχεται σαν συμπληρωματική και βοηθητική στην φυσική εργασία .
Προφανώς οι επιβλέψεις, οι εργασίες πεδίου (πχ τοπογραφικές) , όπως
και πολλές άλλες δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι μηχανικοί του
δημοσίου (όπως αυτοψίες κλπ) δεν μπορούν να υποκατασταθούν από
την τηλεργασία.
Βασικό κριτήριο που πρέπει να τεθεί κατά την διάρκεια της πανδημίας
(και κατ΄επέκταση να ισχύσει και μετά την λήξη της πανδημίας), δεν
είναι το οποιοδήποτε ποσοστό όπως το 70% στην τελευταία ΠΝΠ, αλλά
η δυνατότητα τήρησης απόστασης των εργαζομένων μηχανικών ή
άλλων τεχνικών υπαλλήλων στα γραφεία ή στα εργοτάξια μεταξύ τους
(μεγαλύτερο από 1,5 ή 2μ.). Όπου παρατηρείται συγχρωτισμός πρέπει
να αλλάξει η διάταξη των υπηρεσιών (με διαμόρφωση των χώρων αλλά
και με κατάλληλη χωροθέτηση των εργαζομένων) ή να γίνει μετακίνηση
υπαλλήλων μηχανικών σε άλλα κτίρια.
Θα πρέπει με μέριμνα και δαπάνη των δημοσίων υπηρεσιών να
διατεθούν όλα τα απαραίτητα ΜΑΠ στους εργαζόμενους μηχανικούς σε
ποσότητα και ποιότητα που να εξασφαλίζει τις κατ΄ελάχιστον
ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης που πληρούν την υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζομένων
Όλο το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο που έχει καταργηθεί ή
τροποποιηθεί με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, θα πρέπει να
επανέλθει άμεσα στην προτέρα κατάσταση, μόλις διαπιστωθεί η
υποχώρηση της πανδημίας σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της
επιστημονικής κοινότητας, συνολικά και κατά τμήματα νωρίτερα,
εφόσον έχει εκλείψει το αίτιο για το οποίο είχαν τεθεί τα συγκεκριμένα
μέτρα κατά περίπτωση.
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