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Όλες τις υπηρεσίες Tεχνικής και 
Yγειονομικής Eπιθεώρησης Eργασίας 
του ΣΕΠΕ 
1.  ΓΣΕΕ 
2.  ΣΕΒ 
3.  ΓΣΕΒΕΕ 
4.  ΕΣΕΕ 

 
Θέμα:  Aντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος 
 
Σχετ:  Η με αριθμ. 130329/3.7.95 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας 

 
Για την περίοδο του θέρους που έχουμε έντονα προβλήματα θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων 

που οφείλονται στη συνέργεια μετεωρολογικών δεδομένων του εξωτερικού περιβάλλοντος και παραμέτρων 
μικροκλίματος του εσωτερικού χώρου, σας υπενθυμίζουμε ότι από το Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. 
Ασφαλίσεων έχουν εκδοθεί κατευθυντήριες οδηγίες με την παραπάνω σχετική εγκύκλιο.  
Με την εγκύκλιο αυτή: 
α. Eπισημαίνεται ότι οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης 
εργασίας του ΣΕΠΕ πρέπει να επικεντρώνονται κυρίως στην εφαρμογή μέτρων που κατατείνουν στην 
μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων και να καθορίζεται προτεραιότητα ελέγχων στους 
πλέον επιβαρημένους χώρους. 

β. Περιγράφονται διάφορα τεχνικά μέτρα τα οποία κατά περίπτωση πρέπει να υποδεικνύονται προς τους 
εργοδότες και διάφορα οργανωτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίοδο επικράτησης 
συνθηκών καύσωνα. 

γ. Δίνονται τεχνικές οδηγίες για τις μετρήσεις θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας στους χώρους 
εργασίας. 

Επισημαίνεται και πάλι η αναγκαιότητα της εντατικοποίησης των προληπτικών ελέγχων κατά την περίοδο 
του θέρους σε χώρους εργασίας επιβαρημένους από θερμική άποψη, η ενημέρωση των εργαζομένων και 
των εκπροσώπων τους και οι υποδείξεις μέτρων προς τους εργοδότες ούτως ώστε να μη δημιουργούνται 
δυσάρεστες καταστάσεις σε βάρος των εργαζομένων. 

 
EΣΩTEPIKH. ΔIANOMH 
1. Γραφείο κ. Yπουργού 
2. Γραφείο κ. Yφυπουργού 
3. Γραφείο κας Γεν. Γραμματέως 
4. Γραφείο κ. Ειδ. Γραμματέα ΣΕΠΕ 
5. Γραφείο κ. Γεν. Διευθυντών 
6. Δ10 
7. Δ11 
8. KΦ 
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