
   
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  Βαζκόο Αζθαιείαο : Αδηαβάζκεην 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ          Βαζκόο Πξνηεξαηόηεηαο : Δμ. Δπείγνλ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ             Υξόλνο Γηαηήξεζεο : Σξηεηία 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ  ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 

ΣΜΗΜΑ  ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ  

Σαρ. Γ/λζε : Ληνζίσλ 22                                Αζήλα , 2021 

Σαρ.Κώδηθαο : 104 38  

Πιεξνθνξίεο : Ρσμάλε Πάζρνπ  

Σειέθσλν : 210-5277554  

Ηι.Σαρ/κείν : t.elegxou.apasx@athens.gr  

   ΠΡΟ : 1.Όιεο ηηο Γεληθέο Γηεπζύλζεηο 

2.Όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο 

3.Όια ηα Απηνηειή Σκήκαηα 

      
     

 

   Θέμα: «Παροτή σπηρεσιών στοσς πολίτες και προστασία της σγείας τφν σπαλλήλφν από την  

                 εμυάνιση συηλών θερμοκρασιών και σσνθηκών καύσφνα» 

 

τετ.: 1. Η κε αξίζκ.Πξ.41935/22-06-2021 Δγθύθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο - ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο. 
  

       

  

Δλ όςεη ηνπ θηλδύλνπ εθδήισζεο θαύζσλα θαηά ηνπο κήλεο πνπ δηαλύνπκε, αιιά θαη ησλ πηζαλώλ 

δπζκελώλ ζπλζεθώλ πνπ αλακέλεηαη λα επηθξαηήζνπλ εμ’ απηνύ ηνπ ιόγνπ ζηελ πόιε καο, ζαο 

ππελζπκίδνπκε όηη γηα ηελ απνθπγή επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ γηα ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα θαη ηελ 

πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ νη νπνίεο νθείινληαη ζε ζεξκηθή θαηαπόλεζε, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζηηο 

Τπεξεζίεο θαη ην πξνζσπηθό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:  

 

Α) Καζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ θαύζσλα θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, νη 

Τπεξεζίεο ζα ιακβάλνπλ εηδηθή κέξηκλα γηα ηνπο ππαιιήινπο, πνπ αλήθνπλ ζε θαηεγνξίεο πνπ 

θηλδπλεύνπλ από ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, όπσο αλαθέξνληαη ζηελ κε αξηζκ. πξση. 

Γ1α/Γ.Π.νηθ.30590/15.05.2020 Δγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (αλακέλεηαη ε θεηηλή εγθύθιηνο), ήηνη: 

 Ηιηθησκέλνη 

 Έγθπνη θαη ζειάδνπζεο γπλαίθεο 

 Άηνκα κε πνπ είλαη ππέξβαξα θαη παρύζαξθα 

 Άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε δεζηό πεξηβάιινλ 

166813 - 25-06-21



 Άηνκα κε ρξόληεο παζήζεηο(θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, ππέξηαζε, ζαθραξώδε δηαβήηε, 

πλεπκνλνπάζεηεο, λεθξνπάζεηεο, επαηνπάζεηεο, ςπρηθή λόζν θιπ.) 

 Άηνκα κε νμεία λόζν, όπσο ινίκσμε κε ππξεηό ή γαζηξεληεξίηηδα 

 Άηνκα πνπ γηα θαζαξά ηαηξηθνύο ιόγνπο παίξλνπλ θάξκαθα γηα ηα ρξόληα λνζήκαηά ηνπο 

        

Β) Οη Τπεξεζίεο πνπ απαζρνινύλ εξγαδόκελνπο ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο ζα πξέπεη λα κεξηκλνύλ ώζηε ηα 

ζπλεξγεία ηνπο λα απνζύξνληαη κεηά ηηο 11:00 ην πξσί, αιιά ηαπηόρξνλα λα πξνβαίλνπλ ζε κείσζε ηεο 

απαζρόιεζεο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ησλ σξώλ 12:00 – 16:00. Δπίζεο, ζα πξέπεη πξνβαίλνπλ 

ζε πξνγξακκαηηζκό εξγαζηώλ, έηζη ώζηε νη πιένλ επηβαξπκέλεο εξγαζίεο λα γίλνληαη ηηο ώξεο πνπ νη 

ζεξκνθξαζίεο είλαη ρακειόηεξεο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε θαηάιιεινπ θαιύκκαηνο 

θεθαιήο όπνπ δελ πξνβιέπεηαη ρξήζε θξάλνπο πξνζηαζίαο, θαζώο θαη πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ δέξκαηνο. 

 

Γ) Δίλαη απηνλόεην όηη όιεο νη δνκέο ηνπ Γήκνπ καο, νθείινπλ λα παξέρνπλ αδηαιείπησο ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο πξνο ηνπο πνιίηεο, ρσξίο λα πξνβιέπεηαη θάηη δηαθνξεηηθό, εθηόο από πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο. 

Αξκόδηνο θνξέαο γηα ηελ εμαγγειία επηθξάηεζεο ζπλζεθώλ θαύζσλα είλαη ε Δζληθή Μεηεσξνινγηθή 

Τπεξεζία (Δ.Μ.Τ.), από ηελ νπνία ελεκεξώλεηαη ην αξκόδην γη απηό ην ιόγν Απηνηειέο Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Καζεκεξηλόηεηαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη κέζσ απηνύ νη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

Σαπηόρξνλα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ ιεηηνπξγεί ν ηειεθσληθόο αξηζκόο 1595 σο αλνηρηή 

γξακκή επηθνηλσλίαο γηα πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαζώο θαη ηα ηειέθσλα 210.5277000 θαη 

210.5287800. 

 

      ε θάζε πεξίπησζε νη νηθείνη πξντζηάκελνη κπνξνύλ λα επηηξέπνπλ ηελ απνρώξεζε ησλ ππαιιήισλ 

εθόζνλ θξίλνπλ όηη πθίζηαηαη ζέκα πγείαο θαη αζθάιεηαο, ιόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ θαύζσλα. 

 

 

 

ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 

Ο  

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΘΑΝ.ΣΙΑΣΙΑΜΗ 
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