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Εκστρατεία Επιθεώρησης για τον Θερμικό Φόρτο
σε Υποστατικά και Εργοτάξια

(Ιούλιος - Αύγουστος 2015)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων (ΓΕΚ)

1. Υπάρχει ΓΕΚ;

2. Υπάρχει ΓΕΚ για τη Θερμική Καταπόνηση;

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (ΣΔΑΥ) και Σχέδιο
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)

3. Υπάρχει ΣΔΑΥ/ΣΑΥ;

4. Εφαρμόζεται το ΣΔΑΥ/ΣΑΥ;

Θερμικός Φόρτος
5. Υπάρχουν στον χώρο εργασίας κατάλληλα όργανα μέτρησης ή / και
παρακολουθούνται τα δελτία καιρού και οι προβλέψεις της Μετεωρολογίας;
6. Γίνονται μετρήσεις θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας ή / και
παρακολουθούνται τα δελτία καιρού και οι προβλέψεις της Μετεωρολογίας;
7. Τηρούνται στοιχεία για τις μετρήσεις θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας ή
άλλα σχετικά επαρκή τεκμηριωμένα στοιχεία;
8. Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα;

9. Γίνονται επαρκή διαλείμματα σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους;

10. Γίνεται προγραμματισμός εργασιών για μείωση της θερμικής καταπόνησης;

11. Υπάρχει διαθέσιμο πόσιμο και δροσερό νερό;

12. Χρησιμοποιείται ο κατάλληλος ιματισμός;

13. Σε συνθήκες καύσωνα γίνεται αλλαγή ή διακοπή εργασιών;
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Εκστρατεία Επιθεώρησης για τον Θερμικό Φόρτο
(Ιούλιος - Αύγουστος 2015

Επεξήγηση Σημείων Ελέγχου (Μέρος Β)

Κατά τις επιθεωρήσεις θα ελέγχονται τα ακόλουθα:

1: Η ύπαρξη Γραπτής Εκτίμησης των Κινδύνων (ΓΕΚ) για τις δραστηριότητες του
υποστατικού / εργοταξίου. Για τα εργοτάξια η ΓΕΚ πρέπει να αποτελεί Παράρτημα του
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ).

2: Ο καθορισμός των απαιτούμενων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων ανά θέση
εργασίας και ανά δραστηριότητα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται
από τη θερμική καταπόνηση των προσώπων στην εργασία με βάση τη ΓΕΚ.

3: Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (ΣΔΑΥ) (για υποστατικά εκτός
εργοταξίων): Κατά πόσον υπάρχουν διαθέσιμα στο υποστατικό, έγγραφα που
καθορίζουν την οργανωτική δομή και λειτουργία της επιχείρησης αναφορικά με τα
θέματα ασφάλειας και υγείας. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, τα στοιχεία των προσώπων που ασχολούνται με τις δραστηριότητες
προστασίας και πρόληψης, τις γραπτές διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων και
τη ΓΕΚ, ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ΣΔΑΥ Προϋπόθεση για την ύπαρξη ΣΔΑΥ
αποτελεί η ύπαρξη ΓΕΚ.

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) (για εργοτάξια): Κατά πόσον υπάρχει διαθέσιμο
στο εργοτάξιο ΣΑΥ και σ’ αυτό καθορίζονται διαδικασίες και τα συγκεκριμένα
προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης
των προσώπων στην εργασία με βάση τη ΓΕΚ.

4: ΣΔΑΥ (για υποστατικά εκτός εργοταξίων): Κατά πόσον τηρούνται οι διαδικασίες και
εφαρμόζονται τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα που καθορίζονται στο ΣΔΑΥ και
ειδικά οι διαδικασίες και τα μέτρα που αφορούν τη θερμική καταπόνηση των
εργοτοδουμένων. Ο εργοδότης οφείλει να εφαρμόζει ΣΔΑΥ έτσι ώστε να διασφαλίζει
τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση και τον έλεγχο των κινδύνων και
την υλοποίηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων (οργανωτικών ή και
τεχνικών) που απορρέουν από τη ΓΕΚ καθώς και την παρακολούθηση και
αναθεώρηση των μέτρων αυτών.

ΣΑΥ (για εργοτάξια): Αν αναπροσαρμόζεται το ΣΑΥ σε συνάρτηση με την εξέλιξη των
εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει και εάν τηρούνται οι
διαδικασίες και εφαρμόζονται τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα που
καθορίζονται στο έγγραφο αυτό. Ειδικά θα ελεγχθεί εάν τηρούνται οι διαδικασίες και να
εφαρμόζονται τα μέτρα που αφορούν τη θερμική καταπόνηση των προσώπων στην
εργασία.

5: Η ύπαρξη οργάνων μέτρησης στον χώρο εργασίας που να μετρούν και να υπολογίζουν
την κατάλληλη θερμοκρασία του αέρα και της σχετικής υγρασίας ή / και κατά πόσον
παρακολουθούνται τα σχετικά δελτία καιρού και οι προβλέψεις της Μετεωρολογίας.

6: Εάν γίνονται μετρήσεις θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας ή / και αν κατά πόσον
παρακολουθούνται τα σχετικά δελτία καιρού και οι προβλέψεις της Μετεωρολογίας.



7: Η τήρηση στοιχείων για τις μετρήσεις θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας ή άλλα
σχετικά τεκμηριωμένα στοιχεία.

8: Κατά πόσον έχουν ληφθεί τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα, όπου αυτό εφαρμόζεται, όπως
σκέπαστρο, εξοπλισμός ψύξης, θερμομόνωση, εξαερισμός.

9: Κατά πόσον σε συνθήκες θερμικού φόρτου τα επηρεαζόμενα πρόσωπα στην εργασία,
κάνουν διαλείμματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε κατάλληλα διαμορφωμένους
χώρους. (π.χ. στεγασμένος χώρος με τραπεζαρία).

10: Ο προγραμματισμός των εργασιών ώστε να προγραμματίζεται όπως οι
κοπιαστικότερες εργασίες γίνονται τις ώρες που είναι χαμηλότερη η θερμική
καταπόνηση, π.χ. οι σκυροδετήσεις πολύ πρωί ή το βράδυ με τη χρήση κατάλληλου
φωτισμού. Επίσης, εάν περιορίζεται ή διακόπτεται η εκτέλεση εργασιών που εκθέτουν
τα πρόσωπα στην εργασία σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία μεταξύ των ωρών 12:00
και 16:00.

11: Η παροχή με οποιονδήποτε τρόπο από τον εργοδότη προς τους εργοδοτούμενούς
πόσιμου και δροσερού νερού.

12: Κατά πόσον τα πρόσωπα στην εργασία φορούν ελαφρά και χαλαρά είδη ένδυσης που
«αναπνέουν», π.χ. βαμβακερά.

13: Κατά πόσον τα πρόσωπα στην εργασία αλλάζουν θέσεις εργασίας ή διακόπτονται οι
εργασίες όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα.
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