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ΠΡΟ  :  Μ.Μ.Ε. 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΘΕΜΑ :  Ενημέπωζη και οδηγίερ για ςψηλέρ θεπμοκπαζίερ ζηην  

Πεπιθέπεια ηεπεάρ Ελλάδαρ 

Σύκθσλα κε ην ππ. Αξηζκ. 13/2021 έθηαθην δειηίν επηδείλσζεο θαηξνύ  

(Ε.Δ.Ε.Κ.) πνπ εθδόζεθε από ηελ Εζληθή Μεηεσξνινγηθή Υπεξεζία αλακέλνληαη : 

Θεξκέο αέξηεο κάδεο από ηηο αθηέο ηεο βόξεηαο Αθξηθήο πνπθηλνύληαη πξνο ηελ 

πεξηνρή καο ζα πξνθαιέζνπλ πξόζθαηξε άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο από ηελ 

Τεηάξηε(14-07-2021) έσο θαη ηελΠαξαζθεπή(16-07-2021) ζην κεγαιύηεξν κέξνο 

ηεο ρώξαο.  

Οη πεξηνρέοπνπ ζα επεξεαζηνύλ πεξηζζόηεξν ζα είλαη ηα επεηξσηηθά θαη νη 

πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζα ζεκεησζνύλ ζην εζσηεξηθό ηεο επεηξσηηθήορώξαο 

θαη ζα θπκαλζνύλ πεξί ηνπο 38 κε 40 βαζκνύο Κειζίνπ. Σηηο λεζησηηθέο θαη 

παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο νη κέγηζηεο ζεξκνθξαζίεο ζαείλαη 3 κε 5 βαζκνύο 

ρακειόηεξεο. 

 

           Η δέζηε ζα ππνρσξήζεη ζηαδηαθά κέζα ζην Σαββαηνθύξηαθν (17-07-

2021θαη 18-07-2021) ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο θαη κόλν θαηά ηόπνπο 

ζηααλαηνιηθά επεηξσηηθά ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζα θπκαλζεί πεξί ηνπο 

38βαζκνύο Κειζίνπ. 

 

           Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζηα θαζεκεξηλά ηαθηηθά δειηία θαηξνύ, ζηελ 



Σειίδα 2 από 5 

 

ηζηνζειίδα ηεο ΕΜΥ (www.emy.gr) θαη ζην ινγαξηαζκό ηεο ΕΜΥ ζην 

twitter (@EMY_HNMS). 

Οη  Αληηπεξηθεξεηάξρεο ησλ Π.Ε. κε κέξηκλα ησλ Δηεπζπληώλ ησλ 

ππεξεζηώλ εθόζνλ θξηζεί αλαγθαίν ζα πξνβεί ζε έθηαθηε κεηαβνιή ηνπ σξαξίνπ 

ηνπο θαη ζέηνπλ  ηηο εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ ζε 

επηθπιαθή πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ πεξηζηαηηθά ζεξκνπιεμίαο θαη 

εθδήισζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ. 

Τα Τκήκαηα  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Π.Ε. έρνπλ  ελεκεξώζεη όιεο ηηο 

εκπιεθόκελεο Υπεξεζίεο,  ηνπο Δήκνπο θαη  ηηο Εζεινληηθέο Οξγαλώζεηο  ώζηε λα 

βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε απμεκέλεο εηνηκόηεηαο. 

Οη Δήκνη ηεο Π.Ση.Ε. λα ζέζνπλ ην πξνζσπηθό θαη ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ 

ζε πςειή εηνηκόηεηα θαη λα πξνβνύλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηάζεζε δξνζεξώλ θαη 

θιηκαηηδόκελσλ ρώξσλ γηα ην θνηλό κε ηελ αλάινγε δεκνζηόηεηα. 

Αθνινπζνύκε ηηο θάησζη βαζηθέο νδεγίεο, γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ζηελ πγεία ησλ πνιηηώλ από ηελ εκθάληζε 

πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ θαη θαύζσλα.. Σπγθεθξηκέλα: 

Ποιόρ κινδςνεύει από ηιρ ςψηλέρ θεπμοκπαζίερ:  

 ειηθησκέλνη  

 κσξά θαη κηθξά παηδηά  

 έγθπεο θαη ζειάδνπζεο γπλαίθεο  

  άηνκα πνπ είλαη ππέξβαξα ή παρύζαξθα  

  άηνκα πνπ εξγάδνληαη ή αζθνύληαη έληνλα ζε δεζηό πεξηβάιινλ  

  άηνκα κε ρξόληεο παζήζεηο (θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, ππέξηαζε, 

ζαθραξώδε δηαβήηε, πλεπκνλνπάζεηεο, λεθξνπάζεηεο, επαηνπάζεηεο, ςπρηθή 

λόζν, άλνηα, αιθννιηζκό ή θαηάρξεζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ θ.ι.π.)  

 άηνκα κε νμεία λόζν, όπσο ινίκσμε κε ππξεηό ή γαζηξεληεξίηηδα (δηάξξνηα ή 

/ θαη έκεην) . 

  άηνκα πνπ γηα θαζαξά ηαηξηθνύο ιόγνπο παίξλνπλ θάξκαθα γηα ηα ρξόληα 

λνζήκαηά ηνπο, όπσο π.ρ. δηνπξεηηθά, αληηρνιηλεξγηθά, ςπρνθάξκαθα, 

νξκνλνύρα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηλζνπιίλεο θαη ησλ αληηδηαβεηηθώλ 

http://www.emy.gr/
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δηζθίσλ). Ιδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ 

πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεύνληαη ην γηαηξό ηνπο γηα ηελ 

ελδερόκελε ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο.  

 

Γενικέρ οδηγίερ πποθύλαξηρ:  

 Παξακνλή ζε ρώξνπο πνπ θιηκαηίδνληαη.  

 Νηύζηκν ειαθξύ θαη άλεην κε αλνηρηόρξσκα ξνύρα από πνξώδεο πιηθό,  

ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ν αεξηζκόο ηνπ ζώκαηνο θαη ε εμάηκηζε ηνπ ηδξώηα.  

  Φξήζε θαπέινπ από πιηθό πνπ λα επηηξέπεη ηνλ αεξηζκό ηνπ θεθαιηνύ.  

 Φξήζε καύξσλ ή ζθνπξόρξσκσλ γπαιηώλ ειίνπ κε θαθνύο πνπ 

πξνζηαηεύνπλ από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.  

 Απνθπγή έθζεζεο ζηνλ ήιην, ηδίσο γηα ηα βξέθε θαη ηνπο ειηθησκέλνπο.  

 Απνθπγή βαξηάο ζσκαηηθήο εξγαζίαο.  

 Απνθπγή πνιύσξσλ ηαμηδηώλ κε κέζα ζπγθνηλσλίαο πνπ δε δηαζέηνπλ 

θιηκαηηζκό.  

 Τα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ θιηκαηηζκνύ ηνπο, γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ.   

 Πνιιά ριηαξά ληνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηνπνζέηεζε δξνζεξώλ 

επηζεκάησλ ζην θεθάιη θαη ζην ιαηκό.  

 Μηθξά ζε πνζόηεηα θαη ειαθξηά γεύκαηα θησρά ζε ιηπαξά, κε έκθαζε ζηε 

ιήςε θξνύησλ θαη ιαραληθώλ.  

 Λήςε άθζνλσλ πγξώλ (λεξνύ θαη ρπκώλ θξνύησλ), ηδηαίηεξα από ηα βξέθε 

θαη ηνπο ειηθησκέλνπο θαη απνθπγή ηνπ αιθνόι. Αλ ε εθίδξσζε είλαη κεγάιε, 

ζπζηήλεηαη ε πξόζζεηε ιήςε κηθξώλ δόζεσλ αιαηηνύ.  

  Άηνκα πνπ πάζρνπλ από ρξόληα λνζήκαηα ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπηνύλ ηνλ 

ζεξάπνληα ηαηξό ηνπο, από ηνλ νπνίν ζα ιάβνπλ επηπξόζζεηεο νδεγίεο 

αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζή ηνπο θαζώο θαη νδεγίεο γηα ηελ πηζαλή αιιαγή ηεο 

δνζνινγίαο ηεο θαξκαθεπηηθήο ηνπο αγσγήο.   
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 Οη ειηθησκέλνη λα κελ εγθαηαιείπνληαη κόλνη ηνπο αιιά λα εμαζθαιίδεηαη 

θάπνην άηνκν γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπο θξνληίδα. Μεηαθηλείζηε ηνπο ζε 

δξνζεξόηεξνπο ρώξνπο ή πεξηνρέο (παξαζαιάζζηα ή ζε βνπλό), δηόηη ην 

πνιύ δεζηό θαη πγξό πεξηβάιινλ απνβαίλεη επηθίλδπλν. Ελαιιαθηηθά 

θξνληίζηε λα παξακέλνπλ ζηα θαηώηεξα δηακεξίζκαηα πνιπώξνθσλ ζπηηηώλ. 

Αλνίμηε ην ζπίηη ηε λύρηα γηα λα δξνζίδεη θαη θξαηάηε ην εξκεηηθά θιεηζηό ηηο 

δεζηέο ώξεο ηεο εκέξαο. 

 Οη ρώξνη εξγαζίαο πξέπεη λα δηαζέηνπλ θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα ή απινύο 

αλεκηζηήξεο, θαηά πξνηίκεζε νξνθήο. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα ηδξύκαηα, πνπ 

πεξηζάιπνπλ λενγλά, βξέθε, παηδηά, ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο. 

Παθολογικέρ καηαζηάζειρ από ςψηλέρ θεπμοκπαζίερ και οδηγίερ 

ανηιμεηώπιζηρ ηοςρ. 

Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο μεπεξάζεη νξηζκέλα όξηα αλεθηά 

από ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό ζε ζπλέξγηα κε νξηζκέλνπο άιινπο παξάγνληεο 

(πγξαζία, άπλνηα θ.ι.π. ), δεκηνπξγνύληαη παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνηθίινπ 

βαζκνύ βαξύηεηαο, πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε βαξηά λόζεζε έσο θαη ζην 

ζάλαην. Τα αξρηθά ζπκπηώκαηα κπνξεί λα είλαη: δπλαηόο πνλνθέθαινο, αηνλία, 

αίζζεκα θαηαβνιήο, ηάζε γηα ιηπνζπκία, πηώζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, λαπηία, 

έκεηνη θαη ηαρππαικία.  

Τν ζύλδξνκν ηεο ζεξκνπιεμίαο, εθδειώλεηαη κε: μαθληθή αύμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο ( >40.5 ν C ), θόθθηλν, δεζηό θαη μεξό δέξκα (ε 

εθίδξσζε έρεη ζηακαηήζεη), μεξή πξεζκέλε γιώζζα, ηαρππαικία, ηαρύπλνηα, 

έληνλε δίςα, πνλνθέθαινο, λαπηία, έκεηνο, δάιε, ζύγρπζε, αδπλακία 

πξνζαλαηνιηζκνύ θαη θαζαξήο νκηιίαο, επηζεηηθή ή παξάμελε ζπκπεξηθνξά, 

ζπαζκνί, απώιεηα ζπλείδεζεο ή θώκα.  

Η ζεξαπεία ησλ αηόκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παξαπάλσ ζπκπηώκαηα, 

όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη πςειή, πξέπεη λα γίλεηαη θαηά 

πξνηίκεζε ζε λνζειεπηηθά ηδξύκαηα, αιιά σο πξώηεο βνήζεηεο κέρξη ηε 

δηαθνκηδή ηνπο ζε απηά ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ άκεζα κέηξα ειάηησζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο:    

Μεηαθνξά ηνπ ζεξκόπιεθηνπ άκεζα ζε κέξνο δξνζεξό, επάεξν, ζθηεξό 

θαηά πξνηίκεζε θιηκαηηδόκελν, πιήξεο έθδπζε από ηα ξνύρα, ηνπνζέηεζε 
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παγνθύζηεσλ ή θξύσλ επηζεκάησλ ζηνλ ηξάρειν, ηηο καζράιεο θαη ηε βνπβσληθή 

πεξηνρή, εκβάπηηζε ζε κπαληέξα κε θξύν λεξό ή ληνπο ή ςεθαζκό κε θξύν λεξό, 

παξνρή κηθξώλ γνπιηώλ δξνζεξώλ πγξώλ ( λεξνύ ή αξαησκέλνπ ρπκνύ θξνύησλ, 

1 κέξνο ρπκνύ ζε 4 κέξε λεξνύ) αλ κπνξεί λα θαηαπηεί θ.ι.π.  


