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ΟΘ ΠΕΡΘ ΑΦΑΛΕΘΑ ΚΑΘ ΤΓΕΘΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΘΑ ΝΟΜΟΘ ΣΟΤ 1996 ΕΩ (ΑΡ. 2) ΣΟΤ 2015
ΟΘ ΠΕΡΘ ΑΦΑΛΕΘΑ ΚΑΘ ΤΓΕΘΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΘΑ (ΕΠΘΣΗΡΗΗ ΣΗ ΤΓΕΘΑ) ΚΑΝΟΝΘΜΟΘ ΣΟΤ 2017
ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΘΜΩΝ
ΜΕΡΟ Θ - ΓΕΝΘΚΕ ΔΘΑΣΑΞΕΘ
Καλνληζκόο
1.
2.

πλνπηηθόο ηίηινο.
Εξκελεία.
ΜΕΡΟ ΘΘ - ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ ΕΡΓΟΔΟΣΩΝ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Επηηήξεζε ηεο πγείαο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ.
Τπνρξέσζε εξγνδόηε λα ζπκβάιιεηαη κε εμεηάδνληα ηαηξό.
Πεξηνδηθόηεηα ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ.
Παξνρή απαξαίηεησλ δηεπθνιύλζεσλ ζηνλ εμεηάδνληα ηαηξό.
Λήςε πξνιεπηηθώλ θαη πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο.
Παξνρή ζηνηρείσλ ζηνλ Επηζεσξεηή ή/θαη ζηνλ ύκβνπιν Θαηξό Εξγαζίαο.
Τπνρξέσζε γηα δηαβνύιεπζε κε ηνπο εξγνδνηνπκέλνπο.
Ελεκέξσζε ηνπ εμεηάδνληνο ηαηξνύ αλαθνξηθά κε απνπζίεο ιόγσ αζζελεηώλ.
Απαζρόιεζε εξγνδνηνπκέλσλ κε ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο.
Μέξηκλα εξγνδόηε γηα εμεηάδνληα ηαηξό.
Κόζηνο ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ.
ΜΕΡΟ ΘΘΘ - ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ ΚΑΘ ΑΡΜΟΔΘΟΣΗΣΕ
ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΩΝ ΘΑΣΡΩΝ

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Δηελέξγεηα ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ.
Εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ.
πλεξγαζία ηνπ εμεηάδνληνο ηαηξνύ κε άιια πξόζσπα.
πλεξγαζία ηνπ εμεηάδνληνο ηαηξνύ κε ηνλ πξνζσπηθό ηαηξό ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ.
Γλώζε ζπλζεθώλ θαη πεξηβάιινληνο εξγαζίαο.
Τπνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ ζπκβαιιόκελν εξγνδόηε.
Εθηίκεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ γηα εξγαζία.
Ελεκέξσζε Επηζεσξεηή ή/θαη πκβνύινπ Θαηξνύ Εξγαζίαο.
Αξρείν επηηήξεζεο πγείαο.
Ελεκέξσζε εμεηάδνληνο ηαηξνύ.
ΜΕΡΟ ΘV - ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ ΚΑΘ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ
ΕΡΓΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

24.
25.

πλεξγαζία εξγνδνηνπκέλνπ κε άιια πξόζσπα.
Ελεκέξσζε εξγνδνηνπκέλνπ.
ΜΕΡΟ V - ΠΟΘΚΘΛΕ ΔΘΑΣΑΞΕΘ

26.

Έθδνζε δηαηαγκάησλ.

2663
Απιθμόρ 330
Oι πεπί Αζθάλειαρ και Υγείαρ ζηην Δπγαζία (Δπιηήπηζη ηηρ Υγείαρ) Κανονιζμοί ηος 2017, πος
εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο, δςνάμει ηων άπθπων 38 και 41(3) και ηων παπαγπάθων 8(1), 8(3)
και 19 ηος Ππώηος Πίνακα ηων πεπί Αζθάλειαρ και Υγείαρ ζηην Δπγαζία Νόμων ηος 1996 έωρ (Απ. 2) ηος
2015, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην
Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη
Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος
1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010).
ΟΘ ΠΕΡΘ ΑΦΑΛΕΘΑ ΚΑΘ ΤΓΕΘΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΘΑ ΝΟΜΟΘ ΣΟΤ 1996 ΕΩ (ΑΡ. 2) ΣΟΤ 2015
___________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 38 θαη 41(3) θαη ησλ
παξαγξάθσλ 8(1), 8(3) θαη 19 ηνπ Πξώηνπ Πίλαθα
89(Θ) ηνπ 1996
158(Θ) ηνπ 2001
25(Θ) ηνπ 2002
41(Θ) ηνπ 2003
99(Θ) ηνπ 2003
33(Θ) ηνπ 2011
170(Θ) ηνπ 2015
178(Θ) ηνπ 2015.
πλνπηηθόο ηίηινο.

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηό δπλάκεη ησλ
άξζξσλ 38 θαη 41(3) θαη ησλ παξαγξάθσλ 8(1), 8(3) θαη 19 ηνπ Πξώηνπ Πίλαθα ησλ πεξί
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Εξγαζία Νόκσλ ηνπ 1996 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2015, εθδίδεη ηνπο
αθόινπζνπο Καλνληζκνύο.

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Εξγαζία
(Επηηήξεζε ηεο Τγείαο) Καλνληζκνί ηνπ 2017.
ΜΕΡΟ Θ - ΕΘΑΓΩΓΘΚΕ ΔΘΑΣΑΞΕΘ

Εξκελεία.

2.-(1) ηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή
έλλνηα«δηάηαγκα» ζεκαίλεη δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνύ πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ησλ πξνλνηώλ ηνπ
Καλνληζκνύ 26∙
«εμεηάδσλ ηαηξόο» ζεκαίλεη ηνλ ηαηξό πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν εξγνδόηε γηα ηελ
επηηήξεζε ηεο πγείαο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, ηνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42
ηνπ Νόκνπ·
«επηηήξεζε ηεο πγείαο» ζεκαίλεη ην ζύζηεκα δηαξθνύο ειέγρνπ ηεο πγείαο ησλ
εξγνδνηνπκέλσλ θαη πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ
«ηαηξηθέο εμεηάζεηο»
ζεκαίλεη ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ζθνπνύο
επηηήξεζεο ηεο πγείαο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηε δηελέξγεηα
θιηληθήο εμέηαζεο, απεηθνληζηηθώλ, εξγαζηεξηαθώλ θαη άιισλ εηδηθώλ εμεηάζεσλ·

89(Θ) ηνπ 1996
158(Θ) ηνπ 2001
25(Θ) ηνπ 2002
41(Θ) ηνπ 2003
99(Θ) ηνπ 2003
33(Θ) ηνπ 2011
170(Θ) ηνπ 2015
178(Θ) ηνπ 2015.

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Εξγαζία Νόκνπο ηνπ 1996 έσο (Αξ.
2) ηνπ 2015.

(2) Όξνη πνπ δελ θαζνξίδνληαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ
απνδίδεηαη ζε απηνύο από ηνλ Νόκν.
ΜΕΡΟ ΘΘ - ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ ΕΡΓΟΔΟΣΩΝ
Επηηήξεζε ηεο πγείαο
ησλ εξγνδνηνπκέλσλ.

3.-(1) Κάζε εξγνδόηεο δηαζθαιίδεη όηη νη εξγνδνηνπκέλνη ηνπ ππόθεηληαη ζε επηηήξεζε ηεο
πγείαο ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ(α)

θαζνξίδεηαη κε δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνύ αλαθνξηθά κε εξγνδνηνπκέλνπο πνπ(i)

εθηίζεληαη ζε παξάγνληεο θηλδύλνπ ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο
ηνπο ή

(ii)

εθηεινύλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ επηηήξεζε ηεο πγείαο ηνπο
ή/θαη
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(β)

αηηηνινγεκέλα δεηεζεί από ηνλ Αξρηεπηζεσξεηή ή θαη ηνλ ύκβνπιν Θαηξό
Εξγαζίαο.

(2) Κάζε εξγνδόηεο δηαζθαιίδεη όηη ε επηηήξεζε ηεο πγείαο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπ
ζηνρεύεη ζηα αθόινπζα:
(α)

Σελ πξνζπκπησκαηηθή δηάγλσζε παζήζεσλ·

(β)

ην ζπζηεκαηηθό εληνπηζκό θαη αμηνιόγεζε ζε πξώηκν ζηάδην ζπκπησκάησλ
γηα επηπηώζεηο ζηελ πγεία ησλ εξγνδνηνπκέλσλ νη νπνίνη εθηίζεληαη ζε
βιαπηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ ζην ρώξν εξγαζίαο·

(γ)

ηελ παξνρή δεδνκέλσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ βιαπηηθώλ παξαγόλησλ
θηλδύλνπ γηα ηελ πγεία θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ·

(δ)

ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνύ έθζεζεο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ζε βιαπηηθνύο
παξάγνληεο θηλδύλνπ·

(ε)

ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ ειέγρνπ γηα ηελ απνθπγή ηεο
επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ησλ εθηεζέλησλ εξγνδνηνπκέλσλ·

(ζη)

ηελ πξώηκε δηάγλσζε επαγγεικαηηθώλ παζήζεσλ ή/θαη άιισλ επηπηώζεσλ
ζηελ πγεία θαη ηελ έγθαηξε αληηκεηώπηζή ηνπο·

(δ)

ηελ εθηίκεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ λα εθηεινύλ
ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο·

(ε)

ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο ζηνπο εξγνδνηνπκέλνπο γηα ηνπο
παξάγνληεο θηλδύλνπ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο θαη ηε ρξήζε ησλ απαηηνύκελσλ
κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.

(3) Όηαλ εξγνδόηεο δηαπηζηώζεη ή ελεκεξσζεί ή πιεξνθνξεζεί όηη εξγνδνηνύκελόο ηνπ
παξνπζηάδεη αξρηθά ζπκπηώκαηα ιόγσ επηπηώζεσλ ζηελ πγεία ηνπ ηα νπνία πηζαλόλ λα
ζρεηίδνληαη κε ηελ έθζεζή ηνπ ζε παξάγνληεο θηλδύλνπ ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηνπ ή
όηαλ εξγνδνηνύκελόο ηνπ πάζρεη από επαγγεικαηηθή ή άιιε αζζέλεηα ε νπνία πηζαλόλ λα
νθείιεηαη ζηελ έθζεζή ηνπ ζε παξάγνληεο θηλδύλνπ ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηνπ, νθείιεη
λα δηαζθαιίδεη όηη ν εξγνδνηνύκελνο απηόο ππόθεηηαη ζε επηηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ:
Ννείηαη όηη ν εξγνδόηεο δηαζθαιίδεη όηη θαη νη άιινη εξγνδνηνπκέλνη ηνπ νη νπνίνη έρνπλ
ππνζηεί παξόκνηα έθζεζε ππόθεηληαη ζε θαηάιιειε θαη επαξθή επηηήξεζε ηεο πγείαο ηνπο.
Τπνρξέσζε εξγνδόηε
λα ζπκβάιιεηαη κε
εμεηάδνληα ηαηξό.

4.-(1) Γηα ηελ επηηήξεζε ηεο πγείαο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπ, ν εξγνδόηεο ζπκβάιιεηαη κε
εμεηάδνληα ηαηξό.
(2) ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδνηνύκελνο εξγνδνηείηαη ζηνλ δεκόζην ηνκέα ή ζηνλ
επξύηεξν δεκόζην ηνκέα θαη ν εμεηάδσλ ηαηξόο επίζεο εξγνδνηείηαη ζηνλ δεκόζην ηνκέα ή
ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, δελ επηβάιιεηαη ν εξγνδόηεο λα ζπκβιεζεί κε ζπγθεθξηκέλν
ηαηξό, αιιά δελ απαιιάζζεηαη από νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζε ε νπνία πξνβιέπεηαη
ζηηο πξόλνηεο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ.

Πεξηνδηθόηεηα ηαηξηθώλ
εμεηάζεσλ.

5.

Κάζε εξγνδόηεο δηαζθαιίδεη όηη νη ηαηξηθέο εμεηάζεηο εξγνδνηνπκέλνπ ηνπ εθηεινύληαη(α)

πξηλ από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ή/θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα,
αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε θύζε ησλ θηλδύλσλ ζηελ εξγαζία, όπσο θαζνξίδεηαη ζε
δηάηαγκα·

(β)

όηαλ ηνύην θξίλεηαη αλαγθαίν ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ εμεηάδνληα ηαηξό κε ηνλ νπνίν
έρεη ζπκβιεζεί.

Παξνρή απαξαίηεησλ
δηεπθνιύλζεσλ ζηνλ
εμεηάδνληα ηαηξό.

6. Κάζε εξγνδόηεο ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ εμεηάδνληνο ηαηξνύ ηηο απαξαίηεηεο
δηεπθνιύλζεηο θαη πξνβαίλεη ζε δηεπζεηήζεηο γηα ηελ επηηήξεζε ηεο πγείαο ησλ
εξγνδνηνπκέλσλ ηνπ.

Λήςε πξνιεπηηθώλ θαη
πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ
ζηνπο ρώξνπο
εξγαζίαο.

7.-(1) Κάζε εξγνδόηεο ιακβάλεη όια ηα πξνιεπηηθά θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπ ζύκθσλα κε ηηο
ππνδείμεηο ηνπ εμεηάδνληνο ηαηξνύ, ηνπ Επηζεσξεηή ή θαη ηνπ ύκβνπινπ Θαηξνύ Εξγαζίαο.
(2) Σα πξνιεπηηθά θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ
παξόληνο Καλνληζκνύ δύλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ
απαγόξεπζε ηεο έθζεζεο νπνηνπδήπνηε επεξεαδόκελνπ εξγνδνηνπκέλνπ ζε παξάγνληεο
θηλδύλνπ ή αθόκε θαη ηε κεηαθίλεζή ηνπ ζε άιιε ζέζε εξγαζίαο ή θαη ηελ αλάζεζε ζε απηόλ
άιιεο δξαζηεξηόηεηαο.
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Παξνρή ζηνηρείσλ ζηνλ
Επηζεσξεηή ή/θαη ζηνλ
ύκβνπιν Θαηξό
Εξγαζίαο.

8. Κάζε εξγνδόηεο ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ Επηζεσξεηή ή θαη ηνπ ύκβνπινπ Θαηξνύ
Εξγαζίαο νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία νθείιεη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη
αθνξνύλ ηελ επηηήξεζε ηεο πγείαο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπ, όηαλ απηό ηνπ δεηεζεί.

Τπνρξέσζε γηα
δηαβνύιεπζε
κε ηνπο
εξγνδνηνπκέλνπο.

9. Κάζε εξγνδόηεο δηαβνπιεύεηαη κε ηνπο εξγνδνηνπκέλνπο ηνπ ή θαη κε ηνπο
αληηπξνζώπνπο αζθάιεηαο γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ επηηήξεζε ηεο πγείαο ηνπο.

Ελεκέξσζε ηνπ
εμεηάδνληνο ηαηξνύ
αλαθνξηθά κε απνπζίεο
ιόγσ αζζελεηώλ.

10. Κάζε εξγνδόηεο ελεκεξώλεη ηνλ εμεηάδνληα ηαηξό γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο απνπζίαο
εξγνδνηνπκέλσλ ηνπ ιόγσ αζζελεηώλ ζπλερόκελεο ρξνληθήο δηάξθεηαο κεγαιύηεξεο ησλ
δεθαπέληε (15) εκεξώλ ή κηθξόηεξεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, όηαλ ηέηνηεο απνπζίεο
επαλαιακβάλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.

Απαζρόιεζε
εξγνδνηνπκέλσλ κε
ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό
θαηαιιειόηεηαο.
Κεθ. 134.
43 ηνπ 1964
32 ηνπ 1972
22 ηνπ 1982
25 ηνπ 1989
20 ηνπ 1990
220 ηνπ 1991
90(Θ) ηνπ 1996
113(Θ) ηνπ 2013.

11. Κάζε εξγνδόηεο δηαζθαιίδεη όηη ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο
νπνίεο απαηηείηαη ε θαηνρή ελ ηζρύ ηαηξηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ θαηαιιειόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο δηαηάγκαηνο ή/θαη ηνπ πεξί Εξγνζηαζίσλ Νόκνπ πνπ πξνλννύλ ηελ έθδνζε
ηαηξηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ θαηαιιειόηεηαο, απαζρνινύληαη εξγνδνηνύκελνη πνπ θαηέρνπλ ην
ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθό:

Ννείηαη όηη ην ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο ησλ
εξγνδνηνπκέλσλ δπλάκεη
ησλ πξνλνηώλ ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ εθδίδεηαη από εμεηάδνληα ηαηξό.
Μέξηκλα εξγνδόηε γηα
εμεηάδνληα ηαηξό.

12. O εξγνδόηεο κεξηκλά, ώζηε ν εμεηάδσλ ηαηξόο λα ηεξεί όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ
επηβάιινληαη ζε απηόλ δπλάκεη ησλ πξνλνηώλ ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ.

Κόζηνο ηαηξηθώλ
εμεηάζεσλ.

13. Σν θόζηνο επηηήξεζεο ηεο πγείαο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ θαιύπηεηαη από ηνλ εξγνδόηε.
ΜΕΡΟ ΘΘΘ - ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ ΚΑΘ ΑΡΜΟΔΘΟΣΗΣΕ
ΕΞΕΣΑΖΟΝΣΩΝ ΘΑΣΡΩΝ

Δηελέξγεηα ηαηξηθώλ
εμεηάζεσλ.

14.-(1) Ο εμεηάδσλ ηαηξόο πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα ησλ ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ ζηηο
πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνύ 3 νη νπνίεο απαηηνύληαη
γηα ζθνπνύο επηηήξεζεο ηεο πγείαο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπ εξγνδόηε κε ηνλ νπνίν
ζπκβάιιεηαη.
(2) Ο εμεηάδσλ ηαηξόο δύλαηαη λα παξαπέκπεη νπνηνδήπνηε εξγνδνηνύκελν γηα ηνλ
νπνίν απαηηείηαη επηηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ ζε άιιν εηδηθό πξνζνληνύρν πξόζσπν, κέζα
ζηα πιαίζηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ αλαγθαίσλ ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ ή θαη ηεο εθαξκνγήο
κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο γηα ζθνπνύο επηηήξεζεο ηεο πγείαο ηνπ.
(3)(α) Ο εμεηάδσλ ηαηξόο εμεηάδεη θάζε εξγνδνηνύκελν πξόζσπν, όηαλ δηαπηζηώλεη ή
ελεκεξώλεηαη όηη παξνπζηάδεη αξρηθά ζπκπηώκαηα ιόγσ επηπηώζεσλ ζηελ πγεία ηνπ ηα
νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ έθζεζή ηνπ ζε παξάγνληεο θηλδύλνπ ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο
ηνπ ή όηαλ πάζρεη από επαγγεικαηηθή ή άιιε αζζέλεηα ε νπνία πηζαλόλ λα νθείιεηαη ζηελ
έθζεζή ηνπ ζε παξάγνληεο θηλδύλνπ ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηνπ.
(β) Ο εμεηάδσλ ηαηξόο εμεηάδεη θαη νπνηνδήπνηε άιιν εξγνδνηνύκελν ηνπ ίδηνπ εξγνδόηε
ν νπνίνο έρεη ππνζηεί παξόκνηα έθζεζε.

Εθηίκεζε ηεο
θαηάζηαζεο
ηεο πγείαο ηνπ
εξγνδνηνπκέλνπ.

15. Ο εμεηάδσλ ηαηξόο εθηηκά ηελ θαηάζηαζε
εξγνδνηνπκέλνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ-

ηεο

πγείαο

θάζε

εμεηαδόκελνπ

(α)

ην επαγγεικαηηθό ηζηνξηθό ηνπ·

(β)

ην ηαηξηθό ηζηνξηθό ηνπ·

(γ)

ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ ηνλ αθνξνύλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνύ 14·

(δ)

ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ ή ηεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ εθηειεί·
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(ε)
(ζη)
Επίζεκε Εθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Θ):
5.4.2002.

ηηο ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ·
ηε γξαπηή εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ πνπ νθείιεη λα εηνηκάδεη ν εξγνδόηεο
ζύκθσλα κε ηνπο πεξί Δηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ
Εξγαζία Καλνληζκνύο.

πλεξγαζία ηνπ
εμεηάδνληνο ηαηξνύ κε
άιια πξόζσπα.

16. Ο εμεηάδσλ ηαηξόο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ εξγνδόηε ή ηνλ αληηπξόζσπό ηνπ, ηνπο
νξηδόκελνπο από ηνλ εξγνδόηε εξγνδνηνπκέλνπο γηα ηελ εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ
πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο ησλ επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ, ηνπο αληηπξνζώπνπο αζθάιεηαο,
ηνλ ιεηηνπξγό αζθάιεηαο εάλ ππάξρεη, θάζε ππνζηαηηθνύ, επηρείξεζεο ή εγθαηάζηαζεο όπνπ
έρεη αλαιάβεη ηελ επηηήξεζε ηεο πγείαο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, θαζώο θαη κε ηνλ Επηζεσξεηή
θαη κε ηνλ ύκβνπιν Θαηξό Εξγαζίαο.

πλεξγαζία ηνπ
εμεηάδνληνο
ηαηξνύ κε ηνλ
πξνζσπηθό
ηαηξό ηνπ
εξγνδνηνπκέλνπ.

17. Ο εμεηάδσλ ηαηξόο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πξνζσπηθό ηαηξό ησλ εμεηαζζέλησλ
εξγνδνηνύκελσλ πξνζώπσλ γηα ηε δηάγλσζε επαγγεικαηηθήο ή άιιεο αζζέλεηαο πνπ
πηζαλόλ λα νθείιεηαη ζηελ έθζεζή ηνπο ζε παξάγνληεο θηλδύλνπ ηνπ πεξηβάιινληνο
εξγαζίαο ηνπο, γηα ηηο ζρεηηθέο εμεηάζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη γηα ηα εξγαζηεξηαθά
επξήκαηα, εάλ ππάξρνπλ.

Γλώζε
ζπλζεθώλ θαη
πεξηβάιινληνο
εξγαζίαο.

18. Ο εμεηάδσλ ηαηξόο νθείιεη λα γλσξίδεη ηηο ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ησλ
εξγνδνηνπκέλσλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ζπκβιεζεί κε ηνλ εξγνδόηε ηνπο γηα επηηήξεζε ηεο
πγείαο ηνπο.

Τπνδείμεηο θαη
ζπκβνπιέο ζηνλ
ζπκβαιιόκελν
εξγνδόηε.

19.-(1) Ο εμεηάδσλ ηαηξόο παξέρεη ζπκβνπιέο θαη ππνδεηθλύεη ζηνλ ζπκβαιιόκελν κε απηόλ
εξγνδόηε ηα πξνιεπηηθά θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ
εξγνδνηνπκέλσλ ηνπ.
(2) Σα πξνιεπηηθά θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1),
δύλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ απαγόξεπζε ηεο έθζεζεο
νπνηνπδήπνηε επεξεαδόκελνπ εξγνδνηνπκέλνπ ζε παξάγνληεο θηλδύλνπ ή αθόκε θαη ηε
κεηαθίλεζή ηνπ ζε άιιε ζέζε εξγαζίαο ή ηελ αλάζεζε ζε απηόλ άιιεο δξαζηεξηόηεηαο.
(3) Ο εμεηάδσλ ηαηξόο πξνβαίλεη, εάλ ην θξίλεη ζθόπηκν, ζε ππνδείμεηο ζηνλ
ζπκβαιιόκελν εξγνδόηε γηα ηε δηεμαγσγή κεηξήζεσλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ ζηνπο ρώξνπο
εξγαζίαο, ζηα ππνζηαηηθά ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επηηήξεζε ηεο
πγείαο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ.

Εθηίκεζε ηεο
θαηαιιειόηεηαο ησλ
εξγνδνηνπκέλσλ γηα
εξγαζία.

20.-(1) Ο εμεηάδσλ ηαηξόο εθηηκά ηελ θαηαιιειόηεηα θάζε εμεηαδόκελνπ εξγνδνηνπκέλνπ
γηα ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ ή γηα ηε δηεμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ
ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Καλνληζκνύ 15.
(2) Ο εμεηάδσλ ηαηξόο, ν νπνίνο εθηηκά ηελ θαηαιιειόηεηα εξγνδνηνπκέλνπ, ελεκεξώλεη
γξαπηώο ηνλ εξγνδόηε, όηαλ δηαπηζηώζεη όηη δηαηξέρεη θίλδπλν ε πγεία ηνπ ή όηαλ
αληηκεησπίδεη πξόβιεκα πγείαο ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε παξάγνληεο θηλδύλνπ ηνπ
πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηνπ:
Ννείηαη όηη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ε ελεκέξσζε απηή πεξηιακβάλεη θαη ηα πξνιεπηηθά θαη
πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ απαηηείηαη λα ιεθζνύλ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
πγείαο ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ.

Ελεκέξσζε
Επηζεσξεηή
ή/θαη πκβνύινπ Θαηξνύ
Εξγαζίαο.

21. Ο εμεηάδσλ ηαηξόο ελεκεξώλεη ηνλ Επηζεσξεηή ή θαη ηνλ ύκβνπιν Θαηξό Εξγαζίαο θαη
παξέρεη ζε απηνύο νπνηαδήπνηε ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο αθνξνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
επηηήξεζεο ηεο πγείαο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, όηαλ απηά δεηνύληαη γηα
ζθνπνύο εθαξκνγήο ησλ πξνλνηώλ ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Νόκνπ.

Αξρείν επηηήξεζεο
ηεο πγείαο.

22.-(1) (α)

Ο εμεηάδσλ ηαηξόο ηεξεί αξρείν γηα θάζε εξγνδνηνύκελν πνπ ππόθεηηαη ζε
επηηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ.

(β)

Πξόζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αξρείνπ έρεη κόλν ν εμεηάδσλ
ηαηξόο.

Παξάξηεκα.

(2) Σν αξρείν επηηήξεζεο ηεο πγείαο ηνπ εμεηάδνληνο ηαηξνύ πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα.
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(3) Σν αξρείν επηηήξεζεο ηεο πγείαο ηεξείηαη γηα θάζε εξγνδνηνύκελν, κέρξη απηόο λα
ζπκπιεξώζεη ηελ ειηθία ησλ εβδνκήληα (70) εηώλ, εθηόο εάλ ε ειάρηζηε πεξίνδνο ηήξεζεο
ηνπ αξρείνπ θαζνξηζηεί δηαθνξεηηθά κε δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνύ, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο
ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ Καλνληζκνύ 26:
Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ εξγνδνηνπκέλνπ, ην αξρείν επηηήξεζεο ηεο πγείαο
θπιάζζεηαη γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα ην νπνίν δελ είλαη κηθξόηεξν ησλ πέληε (5) εηώλ
από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ ή κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ
νπνία ζα ζπκπιήξσλε εβδνκήληα (70) ρξόληα, εάλ επξηζθόηαλ ελ δσή, όπνηα από ηηο δύν
απηέο πεξηόδνπο είλαη ε κηθξόηεξε.
(4) Ο εμεηάδσλ ηαηξόο παξέρεη αληίγξαθα ηνπ αξρείνπ επηηήξεζεο ηεο πγείαο ή
κέξνπο απηνύ, θαηά πεξίπησζε ζηνλ ύκβνπιν Θαηξό Εξγαζίαο, όηαλ απηόο ην δεηήζεη γηα
ζθνπνύο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ.
Ελεκέξσζε
εμεηάδνληνο
ηαηξνύ.

23. Ο εμεηάδσλ ηαηξόο ελεκεξώλεηαη από ηνλ ζπκβαιιόκελν κε απηόλ εξγνδόηε, ηνπο
εξγνδνηνπκέλνπο θαη ηνπο αληηπξνζώπνπο αζθάιεηαο γηα νπνηνδήπνηε παξάγνληα
θηλδύλνπ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο θαη γηα νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εξγαζίαο
νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ.
ΜΕΡΟ IV - ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ ΚΑΘ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΕΡΓΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

πλεξγαζία
εξγνδνηνπκέλνπ κε
άιια πξόζσπα.

24. Κάζε εξγνδνηνύκελνο πνπ ππόθεηηαη ζε επηηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ
εξγνδόηε ηνπ, κε ηνλ εμεηάδνληα ηαηξό, κε νπνηνδήπνηε άιιν εηδηθό πξνζνληνύρν πξόζσπν
αλαιακβάλεη ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ ή θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ
πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο γηα ζθνπνύο επηηήξεζεο ηεο πγείαο ηνπ, κε ηνλ Επηζεσξεηή,
θαζώο θαη κε ηνλ ύκβνπιν Θαηξό Εξγαζίαο.

Ελεκέξσζε
εξγνδνηνπκέλνπ.

25.-(1) Κάζε εξγνδνηνύκελνο πνπ ππνβάιιεηαη ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο έρεη δηθαίσκα λα
ελεκεξώλεηαη από ηνλ εμεηάδνληα ηαηξό, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, γηα ηα
απνηειέζκαηα ησλ ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ην πξόζσπό ηνπ, θαζώο θαη γηα ηα
απνηειέζκαηα εθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο θαη θαηαιιειόηεηάο ηνπ ζηα θαζήθνληα
ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ ή γηα ηε δηεμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ.
(2) Η αλαθεξόκελε ζηελ παξάγξαθν (1) ελεκέξσζε πεξηιακβάλεη θαη ηα πξνιεπηηθά
θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ απαηηείηαη λα ιεθζνύλ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ηνπ
εξγνδνηνπκέλνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ.
(3) Κάζε εξγνδνηνύκελνο έρεη δηθαίσκα λα εμαζθαιίζεη αληίγξαθν ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ην πξόζσπό ηνπ, θαηόπηλ αηηήκαηόο
ηνπ ζηνλ εμεηάδνληα ηαηξό.
(4) Κάζε εξγνδνηνύκελνο πνπ αληηκεησπίδεη πξόβιεκα πγείαο ην νπνίν ζρεηίδεηαη ή
κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ έρεη δηθαίσκα λα
ιακβάλεη θαηάιιειεο ζπκβνπιέο από ηνλ εμεηάδνληα ηαηξό.
ΜΕΡΟ V - ΠΟΘΚΘΛΕ ΔΘΑΣΑΞΕΘ

Έθδνζε δηαηαγκάησλ.

26. Ο Τπνπξγόο δύλαηαη κε δηάηαγκα, ην νπνίν δεκνζηεύεηαη ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα
ηεο Δεκνθξαηίαο, λα θαζνξίδεη ηα αθόινπζα:
(α)

Σνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ ή ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο
.
νπνίεο απαηηείηαη ε επηηήξεζε ηεο πγείαο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ

(β)

ηηο ειάρηζηεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ απαηηείηαη λα ππνβάιινληαη νη
.
εξγνδνηνύκελνη γηα ζθνπνύο επηηήξεζεο ηεο πγείαο ηνπο

(γ)

ηελ πεξηνδηθόηεηα εθηέιεζεο ησλ εμεηάζεσλ απηώλ

(δ)

ηελ ειάρηζηε πεξίνδν ηήξεζεο ηνπ αξρείνπ επηηήξεζεο ηεο πγείαο θαη

(ε)

ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ή δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο νπνίεο νη εξγνδνηνύκελνη
απαηηείηαη λα θαηέρνπλ ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο.

.
.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
[Καλνληζκόο 22 (2)]
Σν αξρείν επηηήξεζεο ηεο πγείαο ην νπνίν ηεξεί ν εμεηάδσλ ηαηξόο πεξηιακβάλεη εκπηζηεπηηθό αηνκηθό ηαηξηθό θάθειν
γηα θάζε εξγνδνηνύκελν ν νπνίνο ππνβάιιεηαη ζε επηηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ, ν νπνίνο πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο
αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:
1.

Σν νλνκαηεπώλπκν,
εξγνδνηνπκέλνπ,

ηνλ αξηζκό ηαπηόηεηαο, ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ην θύιν ηνπ εμεηαδόκελνπ

2.

ην ηαηξηθό θαη επαγγεικαηηθό ηζηνξηθό ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ,

3.

ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο εξγαζίαο ή δηεμαγσγήο ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ,

4.

ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ ζε βιαπηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ,

5.

ηα απνηειέζκαηα ηεο γεληθήο θιηληθήο εμέηαζεο ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ,

6.

ηα απνηειέζκαηα ησλ απεηθνληζηηθώλ, βηνρεκηθώλ θαη άιισλ εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε
ν εξγνδνηνύκελνο ζηα πιαίζηα επηηήξεζεο ηεο πγείαο ηνπ,

7.

ηηο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο πξνο ηνλ ζπκβαιιόκελν εξγνδόηε γηα ηα πξνιεπηηθά θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ ηνπ,

8.

ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ γηα ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο εξγαζίαο
ηνπ ή γηα ηε δηεμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ.

