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Λευκωσία, 29 Ιουλίου 2019 
 
 

 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για τον θερμικό 

φόρτο 
 
 
Κυρίες Κύριοι, 
 
Εσωκλείεται προς ενημέρωση σας Ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά 
με την Προστασία των Εργαζομένων από τον θερμικό φόρτο. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΟ 

(ΚΜΚ/13) 
 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, ενημερώνει όλους τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ότι 
σήμερα ή / και τις επόμενες ημέρες στις πεδινές ή / και παράλιες περιοχές, αναμένεται να 
επικρατήσουν συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που πιθανόν να δημιουργήσουν 
πολύ σοβαρό καύσωνα. Οι συνθήκες αυτές μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους 
εργαζόμενους που εργάζονται εκτεθειμένοι σε θερμικό φόρτο ή / και να επηρεάσουν 
σοβαρά την υγεία τους. 
 
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπενθυμίζει παράλληλα τους εργοδότες και τα 
αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ότι υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, 
μέσω εκτίμησης των κινδύνων, για προστασία των εργαζομένων ή των ιδίων από τον 
θερμικό φόρτο, τα οποία προνοούνται στον Κώδικα Πρακτικής για την Θερμική 
Καταπόνηση των Εργαζομένων, μη αποκλειόμενης της αλλαγής εργασίας / ανάπαυσης / 
διακοπής εργασίας. 
 
Επιπρόσθετα, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπενθυμίζει τους εργοδότες και τα 
αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ότι συνεχίζεται μέχρι τέλος Αυγούστου η εκστρατεία 
επιθεωρήσεων σε εργοτάξια και άλλα υποστατικά στα οποία εκτελούνται υπαίθριες 
δραστηριότητες σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.  Στόχος της 
εκστρατείας είναι η αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων από τον θερμικό φόρτο, 
ο οποίος ενδέχεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες να είναι ιδιαίτερα αυξημένος.  

Οι επιθεωρήσεις που θα διεξαχθούν στα πλαίσια της πιο πάνω εκστρατείας θα 
επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία Νομοθεσίας ειδικά σε σχέση με την εφαρμογή προληπτικών και 
προστατευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την θερμική 
καταπόνηση των εργαζομένων.  

Ο Κώδικας Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων μπορεί να 
βοηθήσει τον κάθε εργοδότη και το κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο να εφαρμόσει τις 
πρόνοιες της νομοθεσίας προκειμένου να αποφευχθούν, ή να μειωθούν σε αποδεκτό 
επίπεδο, οι κίνδυνοι που οφείλονται στην έκθεση των εργαζόμενων σε επιβαρυμένους 
θερμικά εργασιακούς χώρους ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές, υγιεινό, ευχάριστο και 
παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον. 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

29 Ιουλίου 2019 
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