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Αριθμός 143  
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2020 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ)  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2017 
____________________ 

Διάταγμα με βάση τους Κανονισμούς 3(1)(α) και 26 
 

 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
13.10.2017. 
 

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ασκώντας τις εξουσίες που 
παρέχονται σ’ αυτήν με βάση τους Κανονισμούς 3(1)(α) και 26 των περί Ασφάλειας και Υγείας 
(Επιτήρηση της Υγείας) Κανονισμών του 2017,  εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Ιατρικές Εξετάσεις Εργοδοτουμένων σε Ορυχεία και Λατομεία) Διάταγμα του 2021. 

  
Ιατρικές εξετάσεις. 
 
Πίνακας 1. 
 

2. Οι εργοδοτούμενοι οι οποίοι κατά τη διάρκεια εργοδότησης τους, εκτελούν εργασίες 
εξόρυξης και επεξεργασίας εξορυχθέντων υλικών σε ορυχεία και λατομεία, πρέπει να 
υποβάλλονται τουλάχιστον στις ιατρικές εξετάσεις του Πίνακα 1. 

 
Πίνακας 2. 

3. Οι ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται στον Πίνακα 1 περιλαμβάνουν αρχική εξέταση και 
περιοδικές εξετάσεις σε εύλογα χρονικά διαστήματα όπως καθορίζονται στον Πίνακα 2. 

  
Ιατρικός φάκελος. 4.(α) Η αρχική εξέταση που αναφέρεται στον Πίνακα 2 πρέπει να συνοδεύεται από κατάρτιση 

ιατρικού φακέλου με ιατρικό και επαγγελματικό ιστορικό.  
 

(β) Ο ιατρικός φάκελος πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα ανάλογα με τα ευρήματα των 
περιοδικών ιατρικών εξετάσεων.  

  



 
 

Πιστοποιητικό 
καταλληλότητας. 

5. Οι εργοδοτούμενοι οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εργοδότησής τους εκτελούν εργασίες 
εξόρυξης και επεξεργασίας εξορυχθέντων υλικών σε ορυχεία και λατομεία πρέπει να κατέχουν 
ισχύον πιστοποιητικό καταλληλότητας, η χρονική διάρκεια του οποίου να μην υπερβαίνει τα 3 
έτη. 

____________________ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
(παράγραφος 2) 

Ιατρικές Εξετάσεις 
 

α. Γενική κλινική εξέταση με βαρύτητα στην κλινική εξέταση του αναπνευστικού συστήματος, του καρδιαγγειακού 
συστήματος (συμπεριλαμβανομένης και της μέτρησης καρδιακού παλμού και αρτηριακής πίεσης), του 
μυοσκελετικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένης και της κλινικής αξιολόγησης της κινητικότητας και της 
μυικής ισχύος των άνω και κάτω άκρων) και του δέρματος (συμπεριλαμβανομένης της κλινικής αξιολόγησης του 
δέρματος στις φάλαγγες των δακτύλων). 

β. Πλήρη λειτουργικό έλεγχο των πνευμόνων (σπιρομέτρηση). 

γ. Εξέταση όρασης. 

δ.  Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) 

ε. Εξέταση ακοής η οποία να περιλαμβάνει εξέταση εξωτερικού ωτός και ακοομετρικό έλεγχο αέρινης κα οστέινης 
οδού στις συχνότητες 1000-8000 Hz 

ζ. Ακτινογραφία θώρακος συμπεριλαμβανομένου πλάγιου προφίλ. 

η. Αιματολογικός έλεγχος το περιεχόμενο του οποίου θα είναι στην κρίση του εξετάζοντα ιατρού . 

____________________ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
(παράγραφος 3) 

Περιοδικότητα Ιατρικών Εξετάσεων 
 

Αρχική εξέταση. Κατά την έναρξη των εργασιών εξόρυξης και επεξεργασίας εξορυχθήσων υλικών σε 
ορυχεία και λατομεία για όλες τις ιατρικές εξετάσεις που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1.  

Περιοδικές εξετάσεις. Σε εύλογα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εξόρυξης και 
επεξεργασίας εξορυχθήσων υλικών σε ορυχεία και λατομεία που δεν θα είναι μεγαλύτερα 
ως ακολούθως: 

(α) από τα 3 έτη για όλες τις ιατρικές εξετάσεις που αναφέρονται στον Πίνακα 1, για όλες τις 
ηλικίες, με εξαίρεση την ακτινογραφία θώρακος συμπεριλαμβανομένου πλάγιου προφίλ που 
θα είναι στην κρίση του εξετάζοντα ιατρού. 

(β) από το 1o έτος για τη γενική κλινική εξέταση και τις αιματολογικές εξετάσεις που 
αναφέρονται στον  Πίνακα 1 για εργαζόμενους ηλικίας πάνω από 50 έτη. 

Τελευταία εξέταση. Με το πέρας της εργοδότησής τους. 

____________________ 

Έγινε στις 26 Μαρτίου  2021. 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ, 

Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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