
 
Αρ.Πρωτ.: 8080                                                        Αθήνα 30 Ιουνίου 2021 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω 
υψηλών θερμοκρασιών 

 
Συνάδελφοι, καθώς ο υδράργυρος στη χώρα μας όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι θα 

φθάσει τους 42-43ο C, σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας Α.Π.:8009 της 22/6/2021, 

οφείλουμε εκ  νέου να σας επισημάνουμε τις οδηγίες που υπάρχουν και τα μέτρα που είναι 

απαραίτητο να ληφθούν για την προστασία των εργαζομένων στα διαστήματα που 

επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.  

Ο Σύλλογος Εργαζομένων C.T.S. θέλοντας να προασπίσει την ασφάλεια και την υγεία των 

συναδέλφων, σας ενημερώνει ότι με βάση ειδική εγκύκλιο της Συνομοσπονδίας προς τους 

εργοδότες, τους Επιθεωρητές Εργασίας και τους Τεχνικούς Ασφαλείας, όπου 

επισημαίνονται οι υποχρεώσεις και τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά τη 

διάρκεια καύσωνα, οι οδηγίες για α) την περιγραφή των ομάδων εργαζομένων υψηλού 

κινδύνου, β) τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα που πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται 

από τους εργοδότες, γ) τις τεχνικές και οργανωτικές οδηγίες για τις μετρήσεις της 

θερμοκρασίας και της υγρασίας στους χώρους εργασίας και δ) τη διενέργεια τόσο 

προληπτικών, όσο και κατασταλτικών ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με 

το Ν.1568/1985, τις υπ. Αριθμ. 130329/1995, 130427/1990, 140120/1989 Εγκυκλίους του 

Υπουργείου Απασχόλησης και τις σχετικές προβλέψεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, 

είναι οι εξής : 

Συγκεκριμένα: 

Οι ομάδες με υψηλό κίνδυνο για την υγεία τους από την εργασία σε υψηλές θερμοκρασίες 

είναι οι καρδιοπαθείς, οι πνευμονοπαθείς, οι πάσχοντες από γενικά νοσήματα (π.χ. 

σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές αρτηριακής πίεσης κ.λπ.), 

οι λαμβάνοντες συγκεκριμένα φάρμακα (π.χ. ινσουλίνη, αντιδιαβητικά, διουρητικά, 

αντιχολιεργικά κ.λπ.), οι γυναίκες σε περίοδο κύησης. 

Τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα που πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται από τους 

εργοδότες αφορούν σε μετρήσεις της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στους 



 
χώρους εργασίας και σε παρεμβάσεις στα δομικά στοιχεία των κτιρίων, σε τμήματα της 

παραγωγικής διαδικασίας και στη διαμόρφωση του μικροκλίματος του εργασιακού χώρου. 

Τα οργανωτικά μέτρα αφορούν κυρίως στη χορήγηση διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας 

και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για τον χρόνο ανάπαυσης για τη μείωση της 

θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε περίοδο καύσωνα, την παροχή πόσιμου νερού 

σε θερμοκρασία 10ο-15ο C, τον προγραμματισμό των εργασιών και τη σύνταξη σχεδίου 

αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, σε συνεργασία και με τον 

γιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας. 

Ειδικότερα δε για τις υπαίθριες εργασίες προβλέπεται επιπλέον η χορήγηση και χρήση 

κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, η διαμόρφωση σκιερού μέρους για τα διαλείμματα, η 

κατασκευή στεγάστρων και ο προγραμματισμός των εργασιών, ώστε οι κοπιαστικότερες να 

γίνονται στις ώρες που η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη. 

Επισημαίνουμε ότι βάσει της οικείας Σ.Σ.Ε. Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών 

Κλάδων όλης της Χώρας, οι σχετικές εργασίες διακόπτονται σε περιπτώσεις καύσωνα, 

όταν η θερμοκρασία στον τόπο εργασίας υπερβαίνει τους 38ο C υπό σκιά, ενώ το 

ημερομίσθιο καταβάλλεται χωρίς καμία περικοπή. 

Καλούμε τους συναδέλφους να ενημερώσουν άμεσα το σωματείο σε περίπτωση που ο 

οποιοσδήποτε υπηρεσιακός παράγοντας πιέσει συνάδελφο να εργαστεί σε συνθήκες που 

καταστρατηγείται ξεκάθαρα η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας με αποτέλεσμα να 

τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των συναδέλφων. 

Καλούμαστε όλοι να τηρήσουμε αυστηρά τις οδηγίες 

για το καλό της υγείας μας και της ζωής μας! 

 

 


