
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε ΤΝΘΗΚΕ  ΨΤΧΟΤ,  

ΕΝΣΟΝΩΝ ΧΙΟΝΟΠΣΩΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΣΟΤ 

 

Η ςφοδρι χιονόπτωςθ και τα ζντονα καιρικά φαινόμενα ζπλθξαν και ςυνεχίηουν να πλιττουν μεγάλο 
μζροσ τθσ χϊρασ. Προσ τοφτο ζχουν εκδοκεί και από τθ Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ γενικζσ 
οδθγίεσ1 για τθν προςταςία τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ των κατοίκων όλθσ τθσ χϊρασ, αλλά και ιδιαίτερα 
των περιοχϊν που πλιττονται  εντονότερα από τα φαινόμενα κακοκαιρίασ, με ζμφαςθ ςτα μζτρα 
προςταςίασ εξαιτίασ τθσ διακοπισ των μετακινιςεων ι τθσ ςθμαντικισ και κυρίωσ επικίνδυνθσ επιβάρυνςισ 
τουσ. 

Προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ τιρθςθ των μζτρων για τθν προςταςία τθσ υγείασ και τθσ 
αςφάλειασ των εργαηομζνων ςε ςυνκικεσ ψφχουσ, ζντονων χιονοπτϊςεων και παγετοφ, θ Γ.Σ.Ε.Ε. 
ενθμερϊνει για τα ακόλουκα: 

1. Αδυναμία προςζλευςθσ των εργαηομζνων ςτθν εργαςία τουσ 

Οι εργαηόμενοι που δεν κατάφεραν να προςζλκουν ςτθν εργαςία τουσ όχι λόγω δικισ τουσ 
υπαιτιότθτασ, αλλά εξαιτίασ ςπουδαίου λόγου που οφείλεται ςε αδυναμία μετακίνθςισ τουσ λόγω τθσ 
χιονόπτωςθσ και των ςυνεπειϊν τθσ δικαιοφνται κανονικά τθσ αποδοχζσ τουσ για τθν θμζρα ι τισ θμζρεσ 
αυτζσ τθσ κακοκαιρίασ, αρκεί να ζχει προθγθκεί τουλάχιςτον δεκαιμερθ πραγματικι εργαςία ςτον εργοδότθ 
τουσ2. 

Η διακοπι των ςυγκοινωνιϊν και θ επικινδυνότθτα όλων των δρόμων, και όχι μόνο των κεντρικϊν 
οδικϊν αρτθριϊν, εξαιτίασ τθσ ςφοδρισ χιονόπτωςθσ και του παγετοφ που ακολουκεί, αλλά και τθσ χαμθλισ 
ορατότθτασ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, αποτελοφν τυπικι περίπτωςθ ςπουδαίου λόγου, που δικαιολογεί, 
ςφμφωνα με τθν καλι πίςτθ, τθ μθ παροχι τθσ εργαςίασ.  

Εφόςον υπάρχουν οι παραπάνω προχποκζςεισ, το δικαίωμα ςτισ αποδοχζσ τθσ θμζρασ κακοκαιρίασ 
κεμελιϊνεται όταν θ επιχείρθςθ λειτοφργθςε κανονικά και ο εργαηόμενοσ δεν κατόρκωςε, παρά τθν 
καταβλθκείςα από μζρουσ του προςπάκεια, να μεταβεί ςτθν εργαςία του3. Επίςθσ το δικαίωμα αυτό 
διατθρείται και όταν θ επιχείρθςθ δεν λειτοφργθςε κανονικά επειδι ο εργοδότθσ διζκοψε τθ λειτουργία τθσ 
χωρίσ να λάβει τα απαιτοφμενα «μζτρα άκρασ επιμζλειασ και ςφνεςθσ». Ωσ εκ τοφτου, ο εργαηόμενοσ που 
δεν κακόρκωςε να μεταβεί ςτθν επιχείρθςθ, τθσ οποίασ τθ λειτουργία διζκοψε ο εργοδότθσ τθν θμζρα τθσ 
κακοκαιρίασ λόγω τθσ εκτίμθςισ του πχ ότι δεν κα υπάρξει επαρκισ πελατεία ι (και) προςζλευςθ των 
εργαηομζνων, δικαιοφται κανονικά τισ αποδοχζσ τθσ θμζρασ αυτισ.  

Αντίκετα, ςτθν επιχείρθςθ που λόγω τθσ αςυνικουσ ςε ζνταςθ χιονόπτωςθσ είναι κατ’αντικειμενικι 
κρίςθ αδφνατο να λειτουργιςει, τα μζρθ απαλλάςςονται αμοιβαία από τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςε ό,τι αφορά 
τθν παροχι εργαςίασ κατά τθν θμζρα που παρζμεινε κλειςτι4. 

                                                 
1https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/ap_9532_shediasmos_draseis_pp_hionoptoseis_etoys_2018_2019_ada_78y146mk_0.pdf  
2 άρκρο 657 Αςτικοφ Κϊδικα 
3 άρκρο 656 Αςτικοφ Κϊδικα 
4 Άρκρο 380 Αςτικοφ Κϊδικα 

https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/ap_9532_shediasmos_draseis_pp_hionoptoseis_etoys_2018_2019_ada_78y146mk_0.pdf


Σθμειϊνεται ότι θ θμζρα κατά τθν οποία ο εργαηόμενοσ δεν κατόρκωςε να μεταβεί ςτθν εργαςία του 
λόγω ακραίων καιρικϊν ςυνκθκϊν δεν μπορεί να χρεωκεί μονομερϊσ από τον εργοδότθ ςτον μιςκωτό ωσ 
θμζρα κανονικισ άδειασ. 

 

2. Τγεία και αςφάλεια εργαηομζνων  

Κρίνεται ςκόπιμθ θ υπενκφμιςθ του πλαιςίου οδθγιϊν5 για τθν περιγραφι των ομάδων εργαηομζνων υψθλοφ 
κινδφνου, τα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα που πρζπει προλθπτικά να λαμβάνονται από τουσ εργοδότεσ, ςε 
ςυνδυαςμό κατά περίπτωςθ μζτρα ανάλογα με τισ ειδικζσ ςυνκικεσ και τθ διενζργεια τόςο προλθπτικϊν, όςο και 
καταςταλτικϊν ελζγχων από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ.   

 Συγκεκριμζνα: 

► Οι ομάδεσ με υψθλό κίνδυνο για τθν υγεία τουσ από τθν εργαςία ςε ςυνκικεσ ψφχουσ είναι οι καρδιοπακείσ, οι 
πνευμονοπακείσ, οι πάςχοντεσ από χρόνια νοςιματα (πχ ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ, χρόνια νεφρικι ανεπάρκεια, 
διαταραχζσ αρτθριακισ πίεςθσ κοκ), οι λαμβάνοντεσ ςυγκεκριμζνα φάρμακα (πχ ινςουλίνθ, αντιδιαβθτικά, 
διουρθτικά, αντιχολιεργικά κοκ), οι γυναίκεσ κατά τθν κφθςθ. Η ζνταξθ των εργαηομζνων ςτισ παραπάνω ομάδεσ 
γίνεται από τον Ιατρό Εργαςίασ τθσ επιχείρθςθσ ι (ςτισ λίγεσ περιπτϊςεισ που δεν προβλζπεται θ απαςχόλθςθ 
Ιατροφ Εργαςίασ) με ιατρικι βεβαίωςθ που προςκομίηει ο ίδιοσ ο εργαηόμενοσ. 

► Τεχνικά και οργανωτικά μζτρα:  

  Οι χϊροι εργαςίασ ςε όλθ τθ διάρκεια του ωραρίου εργαςίασ πρζπει να ζχουν κερμοκραςία ανάλογθ με τθ φφςθ 
τθσ εργαςίασ και τθ ςωματικι προςπάκεια που απαιτείται για τθν εκτζλεςι τθσ,   λαμβανομζνων πάντα υπόψθ και 
των κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν των εποχϊν του ζτουσ6.  

 Εφόςον οι εργαηόμενοι απαςχολοφνται ςε εξωτερικζσ κζςεισ εργαςίασ, αυτζσ πρζπει να διευκετοφνται κατά 
τζτοιο τρόπο ϊςτε οι εργαηόμενοι να προςτατεφονται από τισ ατμοςφαιρικζσ επιδράςεισ (δυςμενείσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ) και να μθν κινδυνεφουν να γλιςτριςουν ι να πζςουν7. 

  Να χορθγείται ςτουσ εργαηόμενουσ, ςτισ περιπτϊςεισ που αυτό απαιτείται, εξοπλιςμόσ ατομικισ προςταςίασ για 
προςταςία από το ψφχοσ8. Ωσ  εξοπλιςμόσ ατομικισ προςταςίασ νοείται κάκε εξοπλιςμόσ τον οποίο ο εργαηόμενοσ     
πρζπει να φορά ι να φζρει κατά τθν εργαςία, για να προςτατεφεται από ζνα ι περιςςότερουσ κινδφνουσ για τθν 
αςφάλεια και τθν υγεία του, κακϊσ και κάκε ςυμπλιρωμα ι εξάρτθμα του εξοπλιςμοφ που εξυπθρετεί αυτό το     
ςκοπό. 

 Η οργάνωςθ και ο ρυκμόσ εργαςίασ δεν πρζπει να κζτουν ςε κίνδυνο τθν υγεία και τθν αςφάλεια των 
εργαηομζνων. 

 Στθν περίπτωςθ εγκφων και γαλουχουςϊν εργαηομζνων, για κάκε δραςτθριότθτα που ενδζχεται να εγκλείει 
ςυγκεκριμζνο κίνδυνο ζκκεςισ τουσ ςε ακραίεσ ςυνκικεσ καταπόνθςθσ λόγω ψφχουσ, πρζπει να αξιολογείται ο 
κίνδυνοσ για τθν αςφάλεια ι τθν υγεία τουσ, κακϊσ και κάκε επίπτωςθ ςτθν εγκυμοςφνθ ι γαλουχία, και να 
κακορίηονται τα λθπτζα μζτρα9.  

  Απαγορεφεται θ απαςχόλθςθ ανθλίκων εργαηομζνων ςε εργαςίεσ κατά τισ οποίεσ ο νζοσ εκτίκεται ςε δυςμενείσ 
καιρικζσ ςυνκικεσ κατά τθν εκτζλεςθ υπαίκριων εργαςιϊν10. 

 

Ειδικότερα για τα τεχνικά και οικοδομικά ζργα: 

  Αντιςτθρίξεισ, εκςκαφζσ κ.λ.π. πρζπει να επανελζγχονται από το επιβλζποντα μθχανικό πριν από τθν επανάλθψθ 
εργαςιϊν διακοπειςϊν λόγω κεομθνίασ ι παγετοφ και να αναγράφονται οι ςχετικζσ παρατθριςεισ ςτο Ημερολόγιο 
Μζτρων Αςφάλειασ11.  

  Όςον αφορά τα ανυψωτικά μθχανιματα, απαγορεφεται θ εγκατάςταςθ ι χριςθ τουσ ςε καιρικζσ ςυνκικεσ που 
είναι δυνατό να κζςουν ςε κίνδυνο τθν ευςτάκειά τουσ12. 

                                                 
5 Εγκφκλιοσ ΣΕΠΕ 30354/2011 «Ενθμζρωςθ εργοδοτϊν και εργαηομζνων ςχετικά με τθ λειτουργία επιχειριςεων και κεμάτων εργαςίασ κατά τθ διάρκεια 
ακραίων καιρικϊν φαινομζνων (χιονοπτϊςεων) 
6 εδάφιο 8.1, παραρτιματα Ι και ΙΙ , Π.Δ. 16/96  
7 εδάφιο 23, παραρτιματα Ι και ΙΙ, Π.Δ. 16/96 
8 άρκρο 2.1, Παράρτθμα ΙΙ, Π.Δ. 396/94  
9 άρκρο 3, Π.Δ. 176/97  
10 εδάφιο 2, Παράρτθμα ΙΙ, Π.Δ. 62/98 
11 άρκρα 13 και 113, Π.Δ.. 1073/81 



 Οι προςωρινζσ εργαςίεσ ςε φψοσ εκτελοφνται μόνον όταν οι καιρικζσ ςυνκικεσ δεν κζτουν ςε κίνδυνο τθν 
αςφάλεια και τθν υγεία των εργαηομζνων13. 

  Όλεσ οι βοθκθτικζσ καταςκευζσ (ικριϊματα κλπ) πρζπει να επικεωροφνται από το αρμόδιο πρόςωπο ωσ προσ τθν 
αντοχι, τθ ςτακερότθτα και τα μζτρα αςφάλειασ ςε περίπτωςθ κεομθνίασ και πριν από τθν επανάλθψθ των 
εργαςιϊν. Σε περίπτωςθ δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν διακόπτονται οι εργαςίεσ οι οποίεσ παρεμποδίηονται 
άμεςα από αυτζσ. Οι εργαςίεσ αυτζσ επαναλαμβάνονται μετά τθν αποκατάςταςθ των αςφαλϊν ςυνκθκϊν 
εργαςίασ14.  

 

Η αναλυτικι εξειδίκευςθ των τεχνικϊν και οργανωτικϊν μζτρων που πρζπει κατά περίπτωςθ να 
λαμβάνονται για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ καταπόνθςθσ των εργαηομζνων λόγω ψφχουσ, ζντονθσ χιονόπτωςθσ και 
παγετοφ πρζπει να γίνεται με τθ ςυμμετοχι του τεχνικοφ αςφαλείασ και του γιατροφ εργαςίασ, ςε ςυνεργαςία με 
τουσ εκπροςϊπουσ των εργαηομζνων και να αποτυπϊνονται ςτθν απαιτοφμενθ από το νόμο γραπτι εκτίμθςθ 
επαγγελματικοφ κινδφνου. Υπενκυμίηεται ότι τα ςωματεία ι/και οι επιτροπζσ υγιείασ και αςφάλειασ ζχουν το 
δικαίωμα διαβοφλευςθσ και υπογραφισ ςυλλογικϊν ρυκμίςεων, με αντικείμενο τθν εφαρμογι ςχεδίου 
αντιμετϊπιςθσ τθσ καταπόνθςθσ των εργαηομζνων, ςε ςυνεργαςία και με τον τεχνικό αςφαλείασ και τον γιατρό 
εργαςίασ.  

Σθμαντικόσ, είναι ο ρόλοσ των αρμόδιων Τεχνικϊν Επικεωρθτϊν Εργαςίασ, οι οποίοι είναι υπεφκυνοι για τθ 
διενζργεια προλθπτικϊν ελζγχων εφαρμογισ των μζτρων που κατατείνουν ςτθν προςταςία τθσ υγείασ και τθσ 
αςφάλειασ των εργαηομζνων, ςε όλουσ τουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ και ιδίωσ ςτουσ πλζον εκτεκειμζνουσ ςτισ 
καιρικζσ ςυνκικεσ, όπωσ πχ ςτουσ υπαίκριουσ χϊρουσ ι όταν οι εργαςίεσ γίνονται ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ (πχ. 
οικοδομζσ, οδικά ι άλλα τεχνικά ζργα, αγροτικζσ εργαςίεσ, ταχυμεταφορζσ με δίκυκλο κ.ά), ςε χειρωνακτικζσ 
εργαςίεσ (πχ χειρωνακτικι διακίνθςθ βαρζων φορτίων ςτισ μεταφορζσ, οικοδομζσ κλπ). 

Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Σ.ΕΠ.Ε. ζχουν υποχρζωςθ εντατικοποίθςθσ των προλθπτικϊν ελζγχων κατά τθ 
χειμερινι περίοδο ςε όλουσ τουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ, με προτεραιότθτα ςε εκείνουσ με τθ μεγαλφτερθ 
επιβάρυνςθ, κακϊσ και άμεςθσ ανταπόκριςθσ ςτισ ςχετικζσ καταγγελίεσ των εργαηομζνων και των ςωματείων τουσ 
και επιβολισ των προβλεπόμενων κυρϊςεων ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ςοβαρϊν παραβιάςεων ι μθ 
ςυμμόρφωςθσ εργοδοτϊν προσ τισ υποδείξεισ που τουσ γίνονται.  

 

Σε κάκε περίπτωςθ αποτελεί πάγιο αίτθμα τθσ ΓΣΕΕ προσ το Υπουργείο Εργαςίασ θ ειςαγωγι ςτθν 
ιςχφουςα νομοκεςία για τθν Τγεία και Αςφάλεια των εργαηομζνων ρθτϊν ρυκμίςεων για τισ υποχρεϊςεισ των 
εργοδοτϊν και κυρίωσ απαγορεφςεων για τθν πρόλθψθ τθσ καταπόνθςθσ των εργαηομζνων και ρφκμιςθσ των 
ςυνκθκϊν εργαςίασ τουσ ςτισ περιπτϊςεισ ζκκεςθσ ςε ζντονα καιρικά φαινόμενα (ψφχοσ, καφςωνασ κλπ).  

Σονίηουμε ότι με άτυπεσ εγκυκλίουσ και ανακοινϊςεισ τα προβλιματα δεν επιλφονται, αλλά χρειάηεται 
άμεςα ζνα ςαφζσ ρυκμιςτικό πλαίςιο, αυςτθρζσ κυρϊςεισ και εντατικοποίθςθ των ζγκαιρων ελζγχων  από τθν 
Επικεϊρθςθ Εργαςίασ.  

Τα ςωματεία, τα κατά τόπουσ Εργατικά Κζντρα και οι Ομοςπονδίεσ δφναμθσ τθσ ΓΣΕΕ είναι ςε 
επαγρφπνθςθ για τισ καταγγελίεσ των εργαηομζνων.  

Η  ΓΣΕΕ κα ςυνεχίςει να ζχει ςτθ διάκεςθ των ςυνδικάτων και των εργαηομζνων ςε όλθ τθν επικράτεια για 
κάκε ηιτθμα πλθροφόρθςθσ, ςτιριξθσ και ςυλλογικισ δράςθσ και ςτα κζματα υγείασ και αςφάλειασ: 

 το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ Εργαηομζνων και Ανζργων τθσ ΓΣΕΕ, ΚΕΠΕΑ/ ΓΣΕΕ www.kepea.gr  

 το Δίκτυο Υπθρεςιϊν Πλθροφόρθςθσ & Συμβουλευτικισ Εργαηομζνων και Ανζργων του Ινςτιτοφτου 
Εργαςίασ τθσ ΓΣΕΕ  https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/  

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 
 

                                                                                                                                                                               
12 άρκρο 54, Π.Δ. 1073/81 
13

 Άρκρα 4 και 9, Παράρτθμα ΙΙ, Π.Δ. 395/94 
14 άρκρο 21, παράγραφοι 4 και 5, Π.Δ. 778/80 

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

