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Η μη προσέλευση στην εργασία είναι δικαιολογημένη όταν απειλείται η ασφάλεια 

και η υγεία των εργαζόμενων 
 

Με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου και τις 

τουλάχιστον «περίεργες» εγκυκλίους που εκδόθηκαν, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα. 

 

Την Κυριακή 5/2 μετά από ευρεία συνεδρίαση υπήρξε ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας, στην οποία αναφερόταν ότι με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα 

αποφασίστηκε να εφαρμοστεί η τηλεργασία στο δημόσιο τομέα, ενώ παράλληλα καταιγιστικά 

ήταν τα μηνύματα για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας και δραστικό περιορισμό των 

μετακινήσεων. 

  

Στη σχετική όμως εφαρμοστική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε στη 

συνέχεια, η ουσία της προστασίας των εργαζόμενων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα 

αναιρούνταν, καθώς στην παρ. 2 αφήνονταν ακάλυπτοι εκείνοι που η φύση της εργασίας τους 

δεν συνάδει με την εξ αποστάσεως εργασία και επιπλέον ακυρωνόταν το μέτρο της τηλεργασίας 

για την πλειοψηφία των εργαζόμενων, που λόγω Σαββατοκύριακου δεν θα μπορούσαν να 

«προετοιμαστούν». Επιπλέον, γινόταν φανερή η κατεύθυνση ακύρωσης του μέτρου της 

Πολιτικής Προστασίας με την άκρως προσχηματική-τυπολατρική αναφορά στη δήθεν μη ύπαρξη 

θεσμοθετημένης άδειας για αδυναμία προσέλευσης των εργαζόμενων στην υπηρεσία. Λες και 

υπάρχει θεσμοθετημένη η δυνατότητα αργοπορημένης προσέλευσης που ορθά παρέχεται επί 

τρεις συνεχόμενες ημέρες και δεν μπορεί η διοίκηση να λαμβάνει την απόφαση για παροχή 

διευκολύνσεων για λόγους ασφάλειας και υγείας των εργαζόμενων. Τέλος, αλγεινή εντύπωση 

προκάλεσε η υιοθέτηση και αναπαραγωγή της εγκυκλίου από τον ΕΦΚΑ, χωρίς καμιά 

τροποποίηση που να λαμβάνει υπόψη τη διασπορά των οργανικών μονάδων, καθώς και τους 

τόπους μόνιμης κατοικίας των εργαζόμενων, σε περιοχές που δοκιμάζονταν ιδιαίτερα από την 

κακοκαιρία.  

 

Επειδή οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν ιδιαίτερα τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου αποτέλεσαν 

ανυπαίτιο κώλυμα, δηλαδή εμπόδισαν αποδεδειγμένα αρκετούς συναδέλφους να προσέλθουν 

στην υπηρεσία, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, 

καλούμε τη Διοίκηση του Φορέα να δικαιολογήσει τη μη προσέλευση για λόγους ασφάλειας και 

ανωτέρας βίας, θεωρώντας ως τεκμήριο τη βεβαίωση περί αδυναμίας μετακίνησης που εξέδωσε ο 

κάθε Δήμος για τα όρια της επικράτειάς του. 
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