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Θέµα: Πρόληψη της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων κατά το θέρος 
 
Σχετ: Η µε αριθµ. πρωτ. Οικ. 10462/25.6.2013 Εγκύκλιος του Σώµατος Επιθεώρησης 
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Για τις περιόδους του θέρους κατά τις οποίες επικρατούν δυσµενείς µετεωρολογικές 
συνθήκες -υψηλές θερµοκρασίες αέρα σε συνδυασµό µε άπνοια ή υψηλή σχετική 
υγρασία- µε αποτέλεσµα να προκαλείται θερµική καταπόνηση σε πολλές οµάδες 
εργαζοµένων λόγω της συνέργειας του εξωτερικού περιβαλλοντικού παράγοντα και 
του µικροκλίµατος του χώρου εργασίας, θα ακολουθούνται οι κατευθυντήριες 
οδηγίες της ως άνω εγκυκλίου του 2013, µε την οποία: 
 
-Καλούνται οι αρµόδιες υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία του ΣΕΠΕ όπως επικεντρωθούν σε προληπτικούς ελέγχους εφαρµογής 
µέτρων µε στόχο τη µείωση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων, προπάντων 
εκείνων που είναι εκτεθειµένοι σε δυσµενές θερµοκρασιακά περιβάλλον λόγω της 
φύσης της ασκούµενης δραστηριότητας (π.χ. σε οικοδοµές-τεχνικά έργα, χυτήρια, 
µεταλλουργίες, βιοµηχανίες πλαστικών, µαγειρεία). 
 
-Επισηµαίνονται οι βάσει της κειµένης νοµοθεσίας υποχρεώσεις των εργοδοτών, 
αναφορικά µε το σχεδιασµό και τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών 
µέτρων για την πρόληψη της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων, ιδιαίτερα 
εκείνων που ανήκουν σε οµάδες υψηλού κινδύνου, καθώς και για την οργάνωση 
υποδοµής παροχής πρώτων βοηθειών και αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων. 
 
-Προτείνονται τεχνικά µέτρα για την περιβαλλοντική αναβάθµιση των χώρων 
εργασίας, καθώς και οργανωτικά µέτρα για τη µείωση της έκθεσης των εργαζοµένων 
σε θερµικά επιβαρυµένο εργασιακό περιβάλλον. Επισηµαίνεται ότι προκειµένου αυτά 
τα µέτρα να καθορίζονται σε ορθή βάση, θα πρέπει να γίνονται µετρήσεις των 
βασικών παραµέτρων του τοπικού µικροκλίµατος και συνεκτίµησή τους µε τις 
παραµέτρους τις σχετικές µε τη φύση της εργασίας και τον ίδιο τον εργαζόµενο, στο 



 

 

 πλαίσιο εφαρµογής µιας έγκυρης µεθόδου παρακολούθησης της θερµικής 
καταπόνησης. 
 
-Αποτυπώνονται οι δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία των εργαζοµένων εξαιτίας της 
θερµικής καταπόνησης, καθώς και οι κατηγορίες εργαζοµένων που εντάσσονται σε 
οµάδες υψηλού κινδύνου. 
 
Πέραν των ανωτέρω επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει άµεση ανταπόκριση στις 
σχετικές καταγγελίες εργαζοµένων ή συλλογικών τους φορέων, καθώς και ότι σε 
περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών παραβάσεων ή µη συµµόρφωσης των εργοδοτών 
προς γενόµενες υποδείξεις πρέπει να επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις. 
Επιπλέον, ειδικά για τις περιπτώσεις ερωτηµάτων ή καταγγελιών που αφορούν στην 
εφαρµογή σχετικών µε την θερµική καταπόνηση των εργαζοµένων διατάξεων που 
περιέχονται ή περιέχονταν σε συλλογικές, επιχειρησιακές ή άλλες συµβάσεις, ιδίως 
σε οικοδοµικά έργα και ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες, καλείστε να ζητάτε 
τη συνδροµή των αρµοδίων ∆ιευθύνσεων ή Τµηµάτων Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων. 
 
Με το πέρας της θερινής περιόδου θα πρέπει να αποστείλετε στη ∆/νση 
Προγραµµατισµού και Συντονισµού Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης 
στοιχεία σχετικά µε την ελεγκτική δράση των υπηρεσιών σας και τις επιβληθείσες 
κυρώσεις, µε βάση πίνακα που θα σας αποσταλεί στο αµέσως επόµενο χρονικό 
διάστηµα. 
 
Τέλος σας γνωρίζουµε ότι αναµένεται και η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το τρέχον έτος, την οποία και 
θα σας αποστείλουµε προς ενηµέρωσή σας. 
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