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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ 
ΛΟΓΩ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

  Επειδή κατά την περίοδο του θέρους λαμβάνει χώρα ιδιαίτερη καταπόνηση των εργαζομένων που 

οφείλεται στη συνέργια μετεωρολογικών δεδομένων του εξωτερικού περιβάλλοντος και παραμέτρων του 

μικροκλίματος του εσωτερικού εργασιακού χώρου σας ενημερώνουμε για τα μέτρα αντιμετώπισης που ο 

νόμος προβλέπει και είναι  υποχρεωτικά. 

            Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΟΤΕ και ιδιαίτερα οι: Εργαζόμενοι τεχνικοί στο πεδίο (εναέρια και 

υπόγεια δίκτυα), εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους (συντηρητές, πωλητές, οδηγοί) καθώς και κάθε 

συνάδελφος που κατά την εργασία του αντιμετωπίζει υψηλές θερμοκρασίες, είτε σε εσωτερικό είτε σε 

εξωτερικό χώρο, πρέπει να ενημερωθεί πλήρως για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.. 

  Συγκεκριμένα, σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 38 βαθμών κελσίου καθίσταται υποχρεωτική η 

αποφυγή της εργασίας. 

   Στις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων με προβλήματα υγείας παρέχονται διευκολύνσεις κατά την 

προσέλευση και αποχώρηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε κατάλογο οργανωτικών και τεχνικών  μέτρων 

πρόληψης και αντιμετώπισης παθολογικών καταστάσεων από υψηλές θερμοκρασίες: 

Δημιουργία διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης, διαμόρφωση 

κατάλληλων κλιματιζόμενων χώρων για την ανάπαυση, διάθεση πόσιμου νερού (από 10 -15 βαθμούς 

κελσίου), προγραμματισμός εργασιών εκτός θερμοκρασιακών αιχμών, επαρκής εξαερισμός και ανανέωση 

του αέρα των εργασιακών χώρων,  ύπαρξη κλιματισμού στους χώρους εργασίας, θερμομόνωση, 

κατασκευή στεγάστρων,  μόνωση πηγών θερμότητας, χορήγηση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής 

             Ιδιαίτερη προσοχή στους εργαζόμενους που πάσχουν από καρδιοπάθειες, παθήσεις των 

πνευμόνων, χρόνια νοσήματα όπως διαβήτης, νεφρική ανεπάρκεια, ηπατικά νοσήματα, διαταραχές 

αρτηριακής πίεσης, ψυχικά νοσήματα, δερματοπάθειες και παχυσαρκία . 

             Τα φάρμακα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι των ως άνω κατηγοριών είναι ινσουλίνη, 

αντιδιαβητική αγωγή, διουρητικά, ψυχοφάρμακα. 

             Οι επιπτώσεις στη υγεία μπορεί να είναι θερμικό εξάνθημα, κράμπες θερμότητας, θερμική 

εξάντληση, θερμική λιποθυμία, θερμοπληξία, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για εργαζόμενες 

γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

             Καλούμε την Διοίκηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τηρηθούν οι 

νόμιμες υποχρεώσεις, τους εργαζόμενους να περιφρουρήσουν τα δικαιώματά τους και τα Σωματεία-Μέλη 

να παρακολουθήσουν από κοντά την εφαρμογή όλων των μέτρων που υπαγορεύονται από τον Νόμο. 
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