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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΑ 

 

11 Ιουλίου 2011 

 

Η θερµική καταπόνηση των εργαζοµένων σε συνθήκες καύσωνα  

 

Όταν οι θερµοκρασίες ανεβαίνουν οι εργαζόµενοι καταπονούνται περισσότερο από 

κάθε άλλον. Αυτό συµβαίνει διότι είναι υποχρεωµένοι να παραµένουν και να 

εργάζονται σε χώρους όπου όταν δεν πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις τους 

επιβαρύνουν. Ορισµένες οµάδες εργαζοµένων  είναι πιο ευάλωτες. Μέτρα που 

µπορούν να ληφθούν για να αντιµετωπισθεί αυτή η κατάσταση. 

 

1. Αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων  

 Για την αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων (σε 

κλειστούς ή υπαίθριους χώρους) που οφείλεται στη συνέργεια µετεωρολογικών 

παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος (καύσωνας) και παραµέτρων 

µικροκλίµατος του εσωτερικού χώρου, απαιτείται η  σύνταξη ενός σχεδίου µε τη 

συνεργασία του εργοδότη, του Γιατρού Εργασίας και του Τεχνικού ασφαλείας,  στο 

οποίο, εξειδικεύονται τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα που παίρνει η επιχείρηση µε 

στόχο τη µείωση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων.  

  

2. Οµάδες εργαζοµένων  που  χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή 

Όλοι οι εργαζόµενοι  καταπονούνται θερµικά.  Ιδιαίτερη  προσοχή πρέπει να δοθεί  

στους εργαζοµένους που ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου (εργαζόµενοι µε 

ιδιαίτερα προβλήµατα υγείας όπως καρδιοπαθείς, πνευµονοπαθείς, εργαζόµενοι που 

λαµβάνουν κάποιες κατηγορίες φαρµάκων όπως διουρητικά, αντιδιαβητικά κ.λ.π, 

εγκυµονούσες κ.α), όπως:  

 ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΣ  

      Ασθενείς µε στεφανιαία νόσο ή χειρουργηµένη στεφανιαία νόσο by-pass 

      Ασθενείς µε βαλβιδοπάθεια ή χειρουργηµένη βαλβιδοπάθεια 

      Ασθενείς µε µυοκαρδιοπάθειες. 

 ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΣ 

Κάθε αναπνευστική ανεπάρκεια έστω και ελαφρά 

Ασθενείς µε πνευµονικό εµφύσηµα 

Ασθµατικοί ασθενείς 
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 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΜΕ  ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

Α. Σακχαρώδης ∆ιαβήτης 

Β. Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια 

Γ. ∆ιαταραχές ηπατικής λειτουργίας 

∆. ∆ιαταραχές λειτουργία θυρεοειδούς 

Ε. ∆ιαταραχές αρτηριακής πίεσης  

ΣΤ. Αναιµία (συγγενείς αιµοσφαιρινοπάθειες) 

Ζ. Ψυχικά νοσήµατα 

Η. Νοσήµατα του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος 

Θ. Μεγάλης εκτάσεως δερµατοπάθειες 

Ι. Παχυσαρκία (30% περισσότερο του προβλεπόµενου ιδανικού βάρους)  

Κ. Εργαζόµενοι που παίρνουν φαρµακευτική αγωγή µε διουρητικά, αναστολείς 

ιόντων ασβεστίου, αντιεπιλιπτικά, ορµόνες και  επιπλέον προσοχή χρειάζεται 

για τις  εγκυµονούσες  

 

3. Κατάλληλα  οργανωτικά µέτρα 

 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα οργανωτικά µέτρα  κατά τις ηµέρες 

του καύσωνα, τα οποία συνίστανται στη :  

1. ∆ηµιουργία διαλειµµάτων κατάλληλης διάρκειας για την µείωση της 

θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων. 

2. ∆ιαµόρφωση κυλικείων ή άλλων χώρων κατάλληλα κλιµατισµένων για 

ανάπαυση. 

3. Παροχή  στους εργαζόµενους πόσιµου δροσερού νερού (10ο C – 15ο C) 

4. Προγραµµατισµό των εργασιών που καταπονούν θερµικά, εκτός 

θερµοκρασιών αιχµών. 

5. Μείωση της απασχόλησης σε ιδιαίτερα επιβαρηµένους θερµικά χώρους 

όπως είναι τα µηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργίες, κεραµοποιίες, 

ναυπηγικές εργασίες κ.λ.π από ώρες 12.00-15.00. 

6. Μείωση των ιδιαίτερα βαρέων εργασιών. 
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4. Υπαίθριες εργασίες και πως µπορεί να βελτιωθεί το µικροκλίµα στους 

χώρους εργασίας 

 

Ειδικά για όσους εργάζονται σε υπαίθριες εργασίες που είναι και οι πλέον εκτεθειµένοι  

πρέπει να λαµβάνονται τα εξής µέτρα : 

1. Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύµµατος κεφαλής 

2. Χορήγηση πόσιµου δροσερού νερού (10ο C – 15ο C) 

3. ∆ιαµόρφωση επιλογή σκιερού µέρους για διαλείµµατα 

4. Κατασκευή στεγάστρων όπου είναι δυνατόν για την εκτέλεση εργασιών 

5. Προγραµµατισµός των εργασιών έτσι ώστε οι κοπιαστικότερες να γίνονται  

τις ώρες που οι θερµοκρασίες είναι χαµηλότερες 

6. Μείωση της απασχόλησης σε υπαίθριες εργασίες από τις 12.00-15.00 

 

Βελτιώσεις µπορούν να γίνουν µε:  

•   Απαγωγή του θερµού αέρα και των ρύπων στο πλησιέστερο δυνατόν σηµείο    

     προς την πηγή δηµιουργίας τους για να µην διαχέονται ανεξέλγκτα στο χώρο 

δουλειάς.  

•   Επαρκή γενικό εξαερισµό µε εγκατάσταση ανεµιστήρων στα ψηλά σηµεία  

     των αιθουσών και αερισµός ζωνών εργασίας µε φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες 

•   Επαρκή ανανέωση του αέρα των χώρων εργασίας, όπου απαιτείται από τις  

     συνθήκες παραγωγής µε προσαγωγή νωπού αέρα και σύγχρονη απαγωγή του  

     αέρα του χώρου εργασίας. 

•   Επιθυµητή είναι η ύπαρξη κλιµατισµού όταν είναι δυνατόν 

 

 

5. Τεχνικά µέτρα τα οποία θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί και 

υλοποιηθεί  εγκαίρως  πριν από την εκδήλωση του καύσωνα  

 

Υπάρχουν πολλά τεχνικά µέτρα τα οποία ωστόσο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί και 

υλοποιηθεί  εγκαίρως  πριν από την εκδήλωση του κάυσωνα, όπως:  

 

 Παρεµβάσεις στα δοµικά στοιχεία των κτιρίων 

• Θερµοµόνωση πλάκας ή στέγης. 

• Βρέξιµο πλάκας ή στέγης ή βάψιµο µε λευκό ή άλλο ανακλαστικό χρώµα.  

•  Στις νότιες ή δυτικές πλευρές να τοποθετούνται αδιαφανή ή ανακλαστικά   
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   τζάµια. 

•  Σε µεγάλα ανοίγµατα που µένουν ανοιχτά λόγω αναγκών παραγωγικής  

   διαδικασίας και παραµένουν ανοικτά για σηµαντικά χρονικά διαστήµατα να  

   εγκαθίσταται αεροκουρτίνα ψυχρού αέρα. 

 

 Παρεµβάσεις σε τµήµατα παραγωγικής διαδικασίας 

• µόνωση των θερµών επιφανειών, που βρίσκονται στους χώρους εργασίας 

(λέβητες, σωλήνες ζεστού νερού κ.λ.π) 

• αποκλεισµός µε θερµοµονωτικά χωρίσµατα των πηγών θερµότητας και 

απαγωγή θερµότητας προς τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο 

 

6. Παράµετροι προσδιορισµού του εργασιακού θερµικού περιβάλλοντος; 

Οι καταστάσεις θερµικής καταπόνησης στο εργασιακό περιβάλλον είναι σύνθετες και 

καθορίζονται από πολλούς παράγοντες. Για τη µελέτη και ανάλυσή τους απαιτείται ο 

προσδιορισµός µιας σειράς φυσικών παραγόντων όπως : 

• θερµοκρασία χώρου 

• σχετική υγρασία 

• ταχύτητα του αέρα 

• πηγές θερµικής ακτινοβολίας 

αλλά και παράµετροι που σχετίζονται µε τον εργαζόµενο όπως : 

• το είδος και η µορφή της εργασίας 

• η βαρύτητα της εργασιακής δραστηριότητας εκφρασµένη σε κατανάλωση 

οξυγόνου 

• η διάρκεια της έκθεσης στο δυσµενές θερµικό περιβάλλον 

• ο ρουχισµός 

• η κατάσταση της υγείας του εργαζόµενου 

 

Όλα αυτά πρέπει να συνελτιµώνται και να λαβάνονται υπ’ όψιν στην εκπόνηση του 

σχεδίου που σας έλεγα  στην αρχή προκειµένου να αντιµετωπίζεται εγκάιρως και 

αποτελεσµατικά η θερµική καταπόνηση των εργαζοµένων.  

 

 

 

 


