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ΘΕΜΑ: Αποχώρηση υπαλλήλων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες σε συνθήκες
καύσωνα, µε προφορική εντολή του προϊσταµένου τους

Σε απάντηση ερωτηµάτων σχετικά µε τη λειτουργία των υπηρεσιών και
φορέων του δηµοσίου σε συνθήκες καύσωνα σηµειώνουµε τα εξής:
1. Όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του ∆ηµοσίου οφείλουν να
παρέχουν αδιαλείπτως τις υπηρεσίες τους στους πολίτες χωρίς να
προβλέπεται κάτι διαφορετικό, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
2. Στην περίπτωση που επικρατούν συνθήκες καύσωνα (άνω των 40 βαθµών
Κελσίου) και µόνο στις υπηρεσίες και τους φορείς του ∆ηµοσίου που δεν
διαθέτουν καθόλου εξοπλισµό (κλιµατιστικά µηχανήµατα) για την
αντιµετώπισή του, επιτρέπεται η πρόωρη αποχώρηση των υπαλλήλων
εκείνων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες και συγκεκριµένα:
•
•
•
•
•

Άτοµα µε χρόνια καρδιολογικά & αναπνευστικά νοσήµατα
Καρκινοπαθείς που κάνουν θεραπεία
Άτοµα µε σοβαρά νευρολογικά νοσήµατα, σκλήρυνση κατά
πλάκας, επιληψία.
Άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, συστηµατικό
ερυθηµατώδη λύκο, ρευµατοειδή αρθρίτιδα.
Έγκυοι
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Η αποχώρηση των υπαλλήλων των πιο πάνω ευπαθών οµάδων γίνεται µε
προφορική εντολή του προϊσταµένου τους και µε την προϋπόθεση ότι δεν
θα θιγεί η λειτουργία των φορέων αυτών, ιδιαίτερα όσον αφορά στην
εξυπηρέτηση των πολιτών
Παρακαλούνται τα Υπουργεία να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στις
υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτά, καθώς και στα Ν.Π.∆.∆. & Ν.Π.Ι.∆. που
εποπτεύουν και οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις στους Ο.Τ.Α της αρµοδιότητάς τους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

1. Όλα τα Υ̟ουργεία
•

∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού

2. Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες Υ̟ουργείων και
Αυτοτελείς Γενικές Γραµµατείες
•

∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού – Προσω̟ικού

3. Όλες τις Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
•

∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης

4. Όλες τις Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές

III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:

1. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού

