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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 059 / 21-06-2022 
 

Καύσωνας και Χώροι Εργασίας  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ο καύσωνας, τα «σαραντάρια» και τα σύννεφα σκόνης κάνουν από σήμερα την 

εμφάνισή τους σε μεγάλο τμήμα της χώρας, και αυτό θα δημιουργήσει δύσκολες έως 

ασφυκτικές συνθήκες για μεγάλα τμήματα εργαζομένων. 
 

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με Εγκύκλιο 

προς το Σ.Ε.Π.Ε., έδωσε εντολή διεξαγωγής προληπτικών ελέγχων για την αποφυγή της 

καταπόνησης των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε 

περιόδους καύσωνα. 
 

Στις υποχρεώσεις των εργοδοτών, μεταξύ των άλλων, στην Εγκύκλιο, 

συμπεριλαμβάνονται οι εξής: 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank 
 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 
Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 

Εμμ. Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542,  Fax. 2103609072 
Ε. Βενιζέλου 22, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310285781-2,  Fax. 2310284956 

http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

 

http://www.unioneurobank.gr/


2 
 

 1. Ο προσδιορισμός των εργασιών και των χώρων εργασίας όπου ο κίνδυνος θερμικής 

καταπόνησης των εργαζομένων αναμένεται να είναι αυξημένος – με βάση τη σχετική 

βιβλιογραφία, την εμπειρία από προηγούμενα έτη και τα αποτελέσματα μετρήσεων 

θερμοκρασίας και υγρασίας και άλλων δεικτών μικροκλίματος – και η αναλυτική εξειδίκευση 

των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που πρέπει κατά περίπτωση να ληφθούν για την 

αντιμετώπισή του, πραγματοποιείται με την ενεργό συμμετοχή του Τεχνικού Ασφαλείας και 

του Ιατρού Εργασίας (όπου προβλέπεται να απασχολείται), σε συνεργασία με τους 

εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους. 
 

 2. Η λήψη των κατάλληλων κατά περίπτωση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη μείωση 

της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. 
 

 3. Η οργάνωση της κατάλληλης υποδομής για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης και την παροχή πρώτων βοηθειών. 
 

 4. Η ενημέρωση και παροχή οδηγιών στους εργαζόμενους. 
 

 5. Η χορήγηση στους εργαζόμενους κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας. 
 

 6. Σε κάθε περίπτωση, η θερμοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού λαμβανομένης υπόψη της φύσης της εργασίας, της 

σωματικής προσπάθειας που απαιτείται για την εκτέλεσή της και των κλιματολογικών 

συνθηκών των εποχών του έτους. 
 

 7. Δεδομένης της παρούσας επιδημιολογικής κατάστασης και της ανάγκης αποφυγής 

μετάδοσης της λοίμωξης COVID-19 στους εργασιακούς χώρους, η συστηματική εφαρμογή 

της μάσκας προσώπου, ενδεχομένως να αυξάνει την αναπνευστική προσπάθεια του 

εργαζόμενου σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, προκαλώντας 

μεγαλύτερη εφίδρωση. 

 

Ιατροί  Εργασί ας 

Τέλος υπογραμμίζεται η πρόσθετη επιβάρυνση που προκύπτει εξαιτίας της υποχρεωτικής 

χρήσης μάσκας για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού και καλούνται οι εργοδότες, με τη 

βοήθεια του Ιατρού Εργασίας: 
 

 α. Να είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τους εργαζόμενους 

που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και δυνητικά 

διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο θερμικής καταπόνησης. 
 

 β. Να εφαρμόζουν αυστηρά τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την 

αποφυγή θερμικής καταπόνησης στους εργασιακούς 

χώρους. 
 

 γ. Να εφαρμόζουν συγχρόνως τα απαραίτητα οργανωτικά 

μέτρα στο χώρο εργασίας, τα οποία περιλαμβάνουν την 

μείωση του κινδύνου για την μετάδοση της νόσου COVID-19. 



3 
 

Επίστολή  Union  

Στην ως άνω κατεύθυνση είναι και συνημμένη επιστολή που αποστείλαμε σήμερα 

στην Τράπεζα με την ελπίδα να εισακουστούν τα αιτήματά μας.  
 

 

 

Αθήνα, 21/06/2022 
Α.Π.: 126 

 
 

Προς:  κ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο,  
     Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας 
 
Κοιν.: κα Νατάσσα Πασχάλη  

GHRO, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου 
 

Θέμα: Έκτακτη τηλεργασία Προσωπικού, λόγω αναμενομένου καύσωνα 
 
 

Αγαπητέ κύριε Σωτηρόπουλε, 
 

Λόγω των αναμενόμενων υψηλών θερμοκρασιών θα πρέπει να δώσετε τις απαραίτητες οδηγίες για την τήρηση 

των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης των εργαζομένων, αλλά και των συναλλασσομένων της Τράπεζας. 

Εκτός των υψηλών θερμοκρασιών, η δυσμενής κλιματική αλλαγή που πλέον πλήττει και την χώρα μας, 

επιφυλάσσει για το ίδιο χρονικό διάστημα καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις από σήμερα Τρίτη στα ηπειρωτικά, τις 

μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. 

Οι εξασθενημένοι άνεμοι σε συνθήκες καύσωνα θα επιτείνουν κατά τόπους το αίσθημα δυσφορίας. 

Θεωρούμε δεδομένο ότι η Τράπεζα και τα αρμόδια στελέχη της, όπως και οι ειδικοί επιστήμονες (Γιατρός 

Εργασίας – Μηχανικός Ασφαλείας) θα μεριμνήσουν για την τήρηση των σχετικών οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και 

του Σ.Ε.Π.Ε. που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο (Εγκύκλιος με Αριθ. Πρωτ. 56163/15-06-2022). 

Εμείς από την πλευρά μας θα παρακαλέσουμε να επιτραπεί – κατ’ εξαίρεσή – η τηλεργασία παντού, όπου μπορεί 

να εφαρμοστεί για το προσεχές δεκαήμερο. 

Επίσης θα παρακαλούσαμε να δοθεί η ελεύθερη πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους στάθμευσης, στα μεγάλα 

κτίρια της Τράπεζας, για να εξυπηρετηθούν, όσοι συνάδελφοι θα εργαστούν τελικά αυτές τις ημέρες του καύσωνα, με την 

προϋπόθεση να σταθμεύσουν το αυτοκίνητο τους στις θέσεις, όσων βρίσκονται σε άδεια ή τηλεργασία. Αυτό το μέτρο θα 

είναι καλό να ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και την συνεργασία σας. 

     

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας 
                                     Στάθης Χαρίτος                  Γιάννης Σιδεράτος 
 

 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                                        Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 


