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Έδρες τους

A. Υπουργείο Εργασίας & Κοιν.
Ασφάλισης
1. Γρ. κας Υπουργού
2. Γρ. κου Αναπλ. Υπουργού
3. Γρ. κας Γεν. Γραμματέως
4. Γεν. Δ/νση Συνθηκών &
Υγιεινής της Εργασίας
Β. Όπως Πίνακας αποδεκτών

Θέμα:

Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος

Σχετικά: Η με αρ. πρ. 10349/10 06. 2009 εγκύκλιος του Σ.ΕΠ.Ε

Εν όψει της τρέχουσας θερινής περιόδου και αναφορικά με την περίπτωση
επέλευσης καύσωνα σύμφωνα με τυχόν προβλέψεις ή εξαγγελίες της ΕΜΥ, σας
γνωρίζουμε ότι παραμένει σε ισχύ η με αρ. πρ. 10349/10-06-2009 εγκύκλιος
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Αντιμετώπιση της
θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος».
Παράλληλα,

επισημαίνουμε

την

αναγκαιότητα

εντατικοποίησης

των

προληπτικών ελέγχων από τις κατά τόπους υπηρεσίες Τεχνικής & Υγειονομικής
Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. (ΚΕ.Π.Ε.Κ. και Τμήματα) σε όλους τους εργασιακούς
χώρους, υπαίθριους και στεγασμένους, όπου αναμένεται ότι θα υπάρξει επί πλέον
θερμική

επιβάρυνση

λόγω

υψηλών

τιμών

θερμοκρασίας-υγρασίας

και

ακτινοβολούμενης θερμότητας. Επίσης επισημαίνουμε την αναγκαιότητα άμεσης
ανταπόκρισης στις περιπτώσεις σχετικών καταγγελιών εργαζομένων ή
συλλογικών τους φορέων.

Επιπλέον και σε ότι αφορά το «Πρόγραμμα ελέγχων σε χώρους εργασίας
με μεγάλη θερμική καταπόνηση», που περιλαμβάνεται στο

πλαίσιο

του

προγραμματισμού της Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. για το
δεύτερο εξάμηνο τρέχοντος έτους, σας γνωρίζουμε ότι αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή
αμέσως μετά την αποστολή σχετικών οδηγιών που θα ακολουθήσουν την παρούσα
εγκύκλιο.
Το ανωτέρω πρόγραμμα ελέγχων θα αφορά σε εργασιακούς χώρους με
μεγάλη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων (οικοδομές και τεχνικά έργα,
αγροτικές εργασίες, μεταλλουργίες, υαλουργίες κ.ά.) για τη διαπίστωση της λήψης
των απαραίτητων μέτρων (τεχνικών και οργανωτικών), σύμφωνα με τις διατάξεις
της νομοθεσίας και τις οδηγίες της προαναφερθείσας εγκυκλίου. Ιδιαίτερη έμφαση
θα δοθεί σε ομάδες εργαζομένων υψηλού κινδύνου για τις οποίες πρέπει να
λαμβάνονται ειδικά μέτρα πρόληψης και προστασίας.
Οι Δ/νσεις των ΚΕ.Π.Ε.Κ. παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα το παρόν
έγγραφο στα Τμήματα και Γραφεία Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης της
αρμοδιότητάς τους, για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων με υπογραφή.
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