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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

25 /6/2019 
 

 
Αντιμετώπιςη τησ θερμικήσ καταπόνηςησ των εργαζομένων 

λόγω υψηλών θερμοκραςιών. 
 
 
H ΓΣΕΕ και το  Κϋντρο Πληροφόρηςησ Εργαζομϋνων & Ανϋργων τησ 

Συνομοςπονδύασ (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνουν τουσ εργαζόμενουσ και τισ εργαζόμενεσ 
για την αντιμετώπιςη τησ θερμικόσ καταπόνηςησ των εργαζομϋνων λόγω υψηλών 
θερμοκραςιών. 
 

Για την αντιμετώπιςη τησ θερμικόσ καταπόνηςησ λόγω των υψηλών θερμοκραςιών και 
προκειμϋνου να διαςφαλιςθεύ η τόρηςη των μϋτρων για την προςταςύα τησ υγεύασ και τησ 
αςφϊλειασ των εργαζομϋνων, υπενθυμύζουμε το πλαύςιο οδηγιών για α) την περιγραφό των 
ομϊδων εργαζομϋνων υψηλού κινδύνου, β) τα απαιτούμενα τεχνικϊ μϋτρα που πρϋπει 
προληπτικϊ να λαμβϊνονται από τουσ εργοδότεσ, ςε ςυνδυαςμό κατϊ περύπτωςη μϋτρα 
ανϊλογα με τισ ειδικϋσ ςυνθόκεσ γ) τισ τεχνικϋσ και οργανωτικϋσ οδηγύεσ για τισ μετρόςεισ 
τησ θερμοκραςύασ και τησ υγραςύασ ςτουσ χώρουσ εργαςύασ και δ) τη διενϋργεια τόςο 
προληπτικών, όςο και καταςταλτικών ελϋγχων από την Επιθεώρηςη Εργαςύασ.   
 Συγκεκριμϋνα: 
► Οι ομϊδεσ με υψηλό κύνδυνο για την υγεύα τουσ από την εργαςύα ςε υψηλϋσ 
θερμοκραςύεσ εύναι οι καρδιοπαθεύσ, οι πνευμονοπαθεύσ, οι πϊςχοντεσ από χρόνια νοςόματα (πχ 
ςακχαρώδησ διαβότησ, χρόνια νεφρικό ανεπϊρκεια, διαταραχϋσ αρτηριακόσ πύεςησ κοκ), οι 
λαμβϊνοντεσ ςυγκεκριμϋνα φϊρμακα (πχ ινςουλύνη, αντιδιαβητικϊ, διουρητικϊ, αντιχολιεργικϊ 
κοκ), οι γυναύκεσ κατϊ την κύηςη. Η ϋνταξη των εργαζομϋνων ςτισ παραπϊνω ομϊδεσ γύνεται 
από τον Ιατρό Εργαςύασ τησ επιχεύρηςησ ό (ςτισ λύγεσ περιπτώςεισ που δεν προβλϋπεται η 
απαςχόληςη Ιατρού Εργαςύασ) με ιατρικό βεβαύωςη που προςκομύζει ο ύδιοσ ο εργαζόμενοσ. 

► Τα απαιτούμενα τεχνικϊ μϋτρα που πρϋπει κατϊ περύπτωςη να λαμβϊνονται από τουσ 
εργοδότεσ αφορούν ςε μετρόςεισ τησ θερμοκραςύασ και τησ ςχετικόσ υγραςύασ ςτουσ χώρουσ 
εργαςύασ και ςε παρεμβϊςεισ ςτα δομικϊ ςτοιχεύα των κτηρύων, ςε τμόματα τησ παραγωγικόσ 
διαδικαςύασ και ςτην απαιτούμενη προςαρμογό του μικροκλύματοσ του εργαςιακού χώρου. 

► Τα απαιτούμενα οργανωτικϊ μϋτρα αφορούν κυρύωσ ςτη χορόγηςη διαλειμμϊτων 
κατϊλληλησ διϊρκειασ και ςε κατϊλληλα διαμορφωμϋνο χώρο για τον χρόνο ανϊπαυςησ για τη 
μεύωςη τησ θερμικόσ καταπόνηςησ των εργαζομϋνων ςε περύοδο καύςωνα, την παροχό πόςιμου 
νερού ςε θερμοκραςύα 10ο –15ο C, τον προγραμματιςμό των εργαςιών και τη ςύνταξη ςχεδύου 
αντιμετώπιςησ τησ θερμικόσ καταπόνηςησ των εργαζομϋνων, τη χορόγηςη ςτουσ εργαζόμενουσ 
κατϊλληλων μϋτρων ατομικόσ προςταςύασ, την οργϊνωςη υποδομόσ πρώτων βοηθειών και 
αντιμετώπιςησ ϋκτακτων καταςτϊςεων. Ειδικότερα δε για τισ υπαύθριεσ εργαςύεσ προβλϋπεται 
επιπλϋον η χορόγηςη και χρόςη κατϊλληλου καλύμματοσ κεφαλόσ, η διαμόρφωςη ςκιερού 
μϋρουσ για τα διαλεύμματα, η καταςκευό ςτεγϊςτρων και ο προγραμματιςμόσ των εργαςιών, 
ώςτε οι κοπιαςτικότερεσ να γύνονται ςτισ ώρεσ που η θερμοκραςύα εύναι χαμηλότερη, μεύωςη 
των εργαςιών κατϊ το χρονικό διϊςτημα μεταξύ των ωρών 12.00-16.00. 
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Η αναλυτικό εξειδύκευςη των τεχνικών και οργανωτικών μϋτρων που πρϋπει κατϊ 
περύπτωςη να λαμβϊνονται για την αντιμετώπιςη τησ θερμικόσ καταπόνηςησ των εργαζομϋνων 
πρϋπει να γύνεται με τη ςυμμετοχό του τεχνικού αςφαλεύασ και του γιατρού εργαςύασ, ςε 
ςυνεργαςύα με τουσ εκπροςώπουσ των εργαζομϋνων και να αποτυπώνονται ςτην απαιτούμενη 
από το νόμο γραπτό εκτύμηςη επαγγελματικού κινδύνου. Υπενθυμύζεται ότι τα ςωματεύα ό/και 
οι επιτροπϋσ υγεύασ και αςφϊλειασ ϋχουν το δικαύωμα διαβούλευςησ και υπογραφόσ 
ςυλλογικών ρυθμύςεων, με αντικεύμενο την εφαρμογό ςχεδύου αντιμετώπιςησ τησ θερμικόσ 
καταπόνηςησ των εργαζομϋνων, ςε ςυνεργαςύα και με τον τεχνικό αςφαλεύασ και τον γιατρό 
εργαςύασ.  

► Επιςημαύνουμε περαιτϋρω, την ανϊγκη επαγρύπνηςησ για την υποχρϋωςη 
εφαρμογόσ ειδικών νομοθετικών διατϊξεων ό όρων ΣΣΕ που αφορούν ςτα ζητόματα 
Υγεύασ και Αςφϊλειασ των εργαζομϋνων. Χαρακτηριςτικϊ παραδεύγματα ςχετικών 
ρυθμύςεων αποτελούν:  

α) οι ρυθμύςεισ του Κανονιςμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργαςιών για τουσ 
εργαζόμενουσ ςε υπαύθριεσ εργαςύεσ ςε μεταλλεύα και λατομεύα, που ορύζουν ότι για την 
αποφυγό ϋκθεςησ ςε ηλιακό ακτινοβολύα θα πρϋπει να γύνεται διακοπό ό μετϊθεςη του χρόνου 
εκτϋλεςησ τησ εργαςύασ, όταν από τισ ςχετικϋσ μετρόςεισ ό δελτύα τησ ΕΜΥ διαπιςτώνονται 
ςυνθόκεσ υπϋρβαςησ των προβλεπόμενων τιμών θερμοκραςύασ (ό και υγραςύασ). 

β) η διϊταξη τησ Σ.Σ.Ε  Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Κλϊδων όλησ τησ Χώρασ, βϊςει 
τησ οπούασ οι ςχετικϋσ εργαςύεσ διακόπτονται ςε περιπτώςεισ καύςωνα, όταν η θερμοκραςύα 
ςτον τόπο εργαςύασ υπερβαύνει τουσ 38ο C υπό ςκιϊ, ενώ το ημερομύςθιο καταβϊλλεται χωρύσ 
καμύα περικοπό, 

γ) η διϊταξη τησ ΣΣΕ 2018 για εργαςύεσ που γύνονται ςε πλούα και πλωτϊ μϋςα, εύτε αυτϊ 
βρύςκονται ςτη θϊλαςςα εύτε ςτην ξηρϊ, βϊςει τησ οπούασ όταν η ΕΜΥ δύνει θερμοκραςύα 36ο 
και 37ο C διακόπτονται οι εργαςύεσ από τισ 14:00 ϋωσ τισ 18:00 και όταν δύνει θερμοκραςύα 38ο 
C και πϊνω, το ωρϊριο εργαςύασ εύναι μεταξύ 07:00 ϋωσ 13:00, χωρύσ καμύα περικοπό του 
ημερομιςθύου, η δε διακοπό του ωραρύου θα ιςχύει μϋχρι και τισ 19:00  

δ) τη διϊταξη τησ ΣΣΕ για τουσ εξωτερικούσ υπαλλόλουσ που χρηςιμοποιούν δύκυκλο (διανομεύσ 
– courier) ςε επιχειρόςεισ εκδόςεων και βιβλιοχαρτοπωλεύων, βϊςει τησ οπούασ δεν θα 
απαςχολούνται εκτόσ εγκαταςτϊςεων των επιχειρόςεων, όταν επικρατούν ςυνθόκεσ καύςωνα 
(38ο C και ϊνω). Σε κϊθε περύπτωςη οι διατϊξεισ τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ, που αφορούν τα 
μϋςα ατομικόσ προςταςύασ, ιςχύουν και για τουσ εργαζομϋνουσ ςε εργαςύεσ μεταφορϊσ και 
διανομόσ προώόντων με δύκυκλο. 

Συλλογικϋσ ςυμβϊςεισ εργαςύασ, καθώσ και κωδικοποιόςεισ ςυλλογικών ρυθμύςεων μπορούν να 
αναζητηθούν ςτη ςελύδα του Ο.ΜΕ.Δ. ςτην ακόλουθη διεύθυνςη: 
http://www.omed.gr/syllogikes-rythmiseis  
Επύςησ χρόςιμεσ πληροφορύεσ για ζητόματα Υγεύασ και Αςφϊλειασ των εργαζομϋνων μπορούν να 
αναζητηθούν ςτην ιςτοςελύδα του Ελληνικού Ινςτιτούτου για την Υγεύα και την Αςφϊλεια τησ 
Εργαςύασ (ΕΛΙΝΥΑΕ): 
http://www.elinyae.gr/el/index.jsp 
http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=707 

 

►Σημαντικόσ, εύναι ο ρόλοσ των αρμόδιων Επιθεωρητών Υγεύασ και Αςφϊλειασ Εργαςύασ, οι 
οπούοι εύναι υπεύθυνοι για τη διενϋργεια προληπτικών ελϋγχων εφαρμογόσ των μϋτρων που 
κατατεύνουν ςτη μεύωςη τησ θερμικόσ καταπόνηςησ των εργαζομϋνων, ςε όλουσ τουσ 
εργαςιακούσ χώρουσ και ιδύωσ ςτουσ πλϋον επιβαρυμϋνουσ από τη θερμικό ϊποψη, όπωσ πχ 
ςτουσ υπαύθριουσ χώρουσ ό όταν οι εργαςύεσ γύνονται ςε εξωτερικούσ χώρουσ (πχ. οικοδομϋσ, 
οδικϊ ό ϊλλα τεχνικϊ ϋργα, αγροτικϋσ εργαςύεσ, ταχυμεταφορϋσ με δύκυκλο κ.ϊ), ςτουσ 
ςτεγαςμϋνουσ με ειδικό παραγωγικό δραςτηριότητα (πχ χυτόρια, υαλουργύεσ, μεταλλουργύεσ, 
βιομηχανύεσ πλαςτικών, κεραμοποιύεσ, ναυπηγικϋσ εργαςύεσ, υπαύθριεσ εργαςύεσ, μαγειρεύα κλπ), 
ςε χειρωνακτικϋσ εργαςύεσ (πχ χειρωνακτικό διακύνηςη βαρϋων φορτύων ςτισ μεταφορϋσ, 
οικοδομϋσ κλπ). 

http://www.omed.gr/syllogikes-rythmiseis
http://www.elinyae.gr/el/index.jsp
http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=707
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► Οι αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του Σ.ΕΠ.Ε. ϋχουν υποχρϋωςη εντατικοπούηςησ των προληπτικών 
ελϋγχων κατϊ τη θερινό περύοδο ςε όλουσ τουσ εργαςιακούσ χώρουσ, με προτεραιότητα ςε 
εκεύνουσ με τη μεγαλύτερη επιβϊρυνςη από θερμικό ϊποψη, καθώσ και ϊμεςησ ανταπόκριςησ 
ςτισ ςχετικϋσ καταγγελύεσ των εργαζομϋνων και των ςωματεύων τουσ και επιβολόσ των 
προβλεπόμενων κυρώςεων ςε περύπτωςη διαπύςτωςησ ςοβαρών παραβιϊςεων ό μη 
ςυμμόρφωςησ εργοδοτών προσ τισ υποδεύξεισ που τουσ γύνονται.  

 
 Σε κϊθε περύπτωςη αποτελεύ πϊγιο αύτημα τησ ΓΣΕΕ προσ το Υπουργεύο Εργαςύασ η 

ειςαγωγό ςτην ιςχύουςα νομοθεςύα για την Υγεύα και Αςφϊλεια των εργαζομϋνων 
ρητών ρυθμύςεων για τισ υποχρεώςεισ των εργοδοτών και κυρύωσ απαγορεύςεων για 
την πρόληψη τησ καταπόνηςησ των εργαζομϋνων και ρύθμιςησ των ςυνθηκών εργαςύασ τουσ 
ςτισ περιπτώςεισ ϋκθεςησ ςε ϋντονα καιρικϊ φαινόμενα (καύςωνασ, ψύχοσ κλπ), οι οπούεσ να 
ςυνοδεύονται με αυςτηρϋσ κυρώςεισ και εντατικοπούηςη των ϋγκαιρων ελϋγχων από το 
Σώμα Επιθεώρηςησ Εργαςύασ. 

 Τα ςωματεύα, τα κατϊ τόπουσ Εργατικϊ Κϋντρα και οι Ομοςπονδύεσ δύναμησ τησ 
ΓΣΕΕ εύναι ςε επαγρύπνηςη για τισ καταγγελύεσ των εργαζομϋνων.  

Η  ΓΣΕΕ θα ςυνεχύςει να ϋχει ςτη διϊθεςη των ςυνδικϊτων και των εργαζομϋνων 
ςε όλη την επικρϊτεια για κϊθε ζότημα πληροφόρηςησ, ςτόριξησ και ςυλλογικόσ δρϊςησ 
και ςτα θϋματα υγεύασ και αςφϊλειασ: 

 το Κϋντρο Πληροφόρηςησ Εργαζομϋνων και Ανϋργων τησ ΓΣΕΕ, ΚΕΠΕΑ/ ΓΣΕΕ 
www.kepea.gr  

 το Δύκτυο Υπηρεςιών Πληροφόρηςησ & Συμβουλευτικόσ Εργαζομϋνων και 
Ανϋργων του Ινςτιτούτου Εργαςύασ τησ ΓΣΕΕ  https://www.inegsee.gr/diktio-
ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/  

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 

 
 

http://www.kepea.gr/
https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/
https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/

