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                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)  

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΙ 2020 
(ΚΜΚ / 08) 

 
 Ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών που ενδέχεται να επικρατήσουν κατά τους 
επόμενους μήνες, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπενθυμίζει τους εργοδότες και τους εργαζόμενους 
ότι, οι κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση είναι ιδιαίτερα 
αυξημένοι.  
 
2. Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε κλειστούς ή 
υπαίθριους χώρους, οι εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να 
εφαρμόζουν τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής 
για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διαταγμάτων του 2014 και 2020 (Κ.Δ.Π. 
291/2014 και Κ.Δ.Π. 206/2020), τα οποία είναι διαθέσιμα, μαζί με σχετική πληροφόρηση, στην 
ιστοσελίδα του ΤΕΕ, http://www.mlsi.gov.cy/dli . 
 
3. Στόχος του Κώδικα Πρακτικής είναι να βοηθήσει τους εργοδότες και τα 
αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα να εφαρμόσουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας, προκειμένου να 
αποφεύγονται ή να μειώνονται σε αποδεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι που οφείλονται στην έκθεση 
των εργαζόμενων σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς χώρους και να δημιουργείται ένα 
ασφαλές, υγιεινό και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον. 

 
4. Ο Κώδικας προνοεί, μεταξύ άλλων, όπως τόσο οι εργοδότες όσο και τα 
αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα μετρούν τις παραμέτρους που συμβάλλουν στον θερμικό 
φόρτο, όπως τη θερμοκρασία αέρα και τη σχετική υγρασία ή / και παρακολουθούν τα δελτία 
καιρού και τις προβλέψεις της του Τμήματος Μετεωρολογίας και αναλόγως να ρυθμίζουν τις 
εργασίες τους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα και επαρκή μέτρα για την αποφυγή ή μείωση της 
θερμικής καταπόνησης.  

 
5. Για τεκμηρίωση της παρακολούθησης των συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας, 
καθώς και της απαιτουμένης αλλαγής εργασίας / ανάπαυσης και άλλων μέτρων, οι  εργοδότες 
και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να καταγράφουν τις πιο πάνω μετρήσεις και τα 
μέτρα στον Πίνακα 14: «Καταγραφή συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας, αλλαγής 
εργασίας / ανάπαυσης ανά ώρα και μέτρων» όταν επικρατούν συνθήκες υψηλής 
θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τη σχετική υγρασία και να ενεργούν σύμφωνα με τον Πίνακα 
12: «Επιβαλλόμενη σχέση εργασίας – αλλαγή εργασίας/ανάπαυσης» δηλαδή να μειώνουν ή 
και να διακόπτουν τις εργασίες που διεξάγουν.  
 
6. Για σκοπούς διευκόλυνσης της κατανόησης και εφαρμογής του Κώδικα ετοιμάστηκε 
Σύντομος Οδηγός με τίτλο «Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των 
Εργαζομένων». Επίσης, ετοιμάστηκε ενημερωτικό έντυπο «Προστασία των εργαζομένων σε 
συνθήκες καύσωνα», το οποίο περιγράφει τις βασικές πρόνοιες του Κώδικα και τα 
απαιτούμενα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: 

 
 

o Οργάνωση του χρόνου εργασίας ώστε οι βαριές εργασίες να εκτελούνται κατά 
τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας. 
 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/1DEAB11A5388E1BFC2257E03004437B4/$file/KDP_291_2014.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/1DEAB11A5388E1BFC2257E03004437B4/$file/KDP_291_2014.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/1DEAB11A5388E1BFC2257E03004437B4/$file/DIATAGMA_KDP_206_2020.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/B81ED45714FD0F24C2257E1F003CA3D4?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/dli
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/B81ED45714FD0F24C2257E1F003CA3D4/$file/ANATHEORHMENOS_PINAKAS_14.doc
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/B81ED45714FD0F24C2257E1F003CA3D4/$file/ANATHEORHMENOS_PINAKAS_12.doc
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/B81ED45714FD0F24C2257E1F003CA3D4/$file/ANATHEORHMENOS_PINAKAS_12.doc
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/AA15464D2FE5770FC2257E0A003C76A3/$file/THERMIKH_KATAPONHSH.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/B81ED45714FD0F24C2257E1F003CA3D4/$file/Prostasia_ton_ergazomenon_se_sinthikes_kafsona.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/B81ED45714FD0F24C2257E1F003CA3D4/$file/Prostasia_ton_ergazomenon_se_sinthikes_kafsona.pdf
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o Οργάνωση συχνών μικρών διαλειμμάτων για ανάπαυση σε σκιερό, δροσερό 
μέρος ή κατάλληλα κλιματιζόμενο χώρο ή σε χώρο όπου γίνεται χρήση 
ανεμιστήρων, όπου αυτό είναι εφικτό. 

 

o Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων 
για την εκτέλεση των εργασιών, όπου τούτο είναι δυνατόν. 

 
o Εναλλαγή των εργαζομένων στην εργασία ανάλογα με το είδος της 

εκτελούμενης δραστηριότητας. 
 

o Αποφυγή, όπου είναι εφικτό, των επίπονων εργασιών στο ύπαιθρο κατά τις πιο 
θερμές ώρες της ημέρας (12:00-16:00). 

 
o Διάθεση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (θερμοκρασίας 10 – 

15οC). 
 

o Χορήγηση και χρήση από τους εργαζομένους κατάλληλου καλύμματος κεφαλής. 
 

o Χρήση από τους εργαζομένους ελαφρών, χαλαρών ειδών ένδυσης που 
αναπνέουν (όπως είδη από βαμβάκι) και χρήση κατάλληλων γυαλιών ηλίου. 

 
o Αποφυγή λήψης μεγάλων γευμάτων ή ζαχαρούχων τροφίμων ή κατάποσης 

οινοπνευματωδών ή καφεϊνούχων ποτών.  
 

o Κατάρτιση των εργαζομένων. 
 
7. Συστήνεται όπως οι εργαζόμενοι με προβλήματα υγείας, όπως καρδιοαγγειακά ή άλλα 
νοσήματα, είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και συμβουλεύονται τον ιατρό τους όταν ενδέχεται να 
εκτεθούν σε θερμική καταπόνηση. 
 
8. Το προσωπικό του ΤΕΕ στα Κεντρικά Γραφεία στη Λευκωσία και στα κατά τόπους 
Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και 
Αμμόχωστο είναι στη διάθεση των εργοδοτών, εργοδοτουμένων και αυτοεργοδοτουμένων 
προσώπων για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το θέμα. 

 
 
 
6.5.2021             

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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