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ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1996 ΔΧ (ΑΡ. 2) ΣΟΤ 2015 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ (ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2017 
________________________ 

Γηάηαγκα κε βάζε ηνπο Καλνληζκνχο 3(1)(α) θαη 27 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα: 
Σξίην (Ι): 
13.10.2017. 

Η Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ 
παξέρνληαη ζ’ απηήλ κε βάζε ηνπο Καλνληζκνχο 3(1)(α) θαη 27 ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 
(Δπηηήξεζε ηεο Τγείαο) Καλνληζκψλ ηνπ 2017, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα. 

πλνπηηθφο ηίηινο. 1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Ιαηξηθέο 
Δμεηάζεηο γηα Ακίαλην) Γηάηαγκα ηνπ 2018. 

  
Ιαηξηθέο εμεηάζεηο. 
 
 
Πίλαθαο 1. 
Πίλαθαο 2. 

2.  Οη εξγνδνηνχκελνη νη νπνίνη θαηά ηε δηάξθεηα εξγνδφηεζεο ηνπο, εθηεινχζαλ ή εθηεινχλ 
εξγαζίεο ζρεηηθέο κε κφλσζε ή επάιεηςε ακηάληνπ ή ζα εθηειέζνπλ ηέηνηεο εξγαζίεο, πξέπεη 
λα ππνβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ ζηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο ηνπ Πίλαθα 1 κε ηελ πεξηνδηθφηεηα πνπ 
θαζνξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2. 

  
Ιαηξηθφο θάθεινο. 3. Η αξρηθή εμέηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα 2 πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάξηηζε 

ηαηξηθνχ θαθέινπ κε ηαηξηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηζηνξηθφ, ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξέο 
ηζηνξηθφ θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο.  Ο ηαηξηθφο θάθεινο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαηάιιεια 
αλάινγα κε ηα επξήκαηα ησλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ.  

  
Πηζηνπνηεηηθφ 
θαηαιιειφηεηαο. 

4.  Οη εξγνδνηνχκελνη νη νπνίνη εθηεινχλ εξγαζίεο κε κφλσζε ή επάιεηςε ακηάληνπ, πξέπεη λα 
θαηέρνπλ ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ λα κελ 
ππεξβαίλεη ηα 3 έηε. 

Πίλαθαο 1 

 
α. 

 
Γεληθή θιηληθή εμέηαζε πνπ λα πεξηιακβάλεη θιηληθή εμέηαζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαη θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. 
 

 
β. 

 
Πιήξε ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ησλ πλεπκφλσλ (ζπηξνκέηξεζε). 
 

 
γ. 

 
Αθηηλνγξαθία ζψξαθνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ πιάγηνπ πξνθίι. 
 

Πίλαθαο 2 

Αξρηθή εμέηαζε. Πξηλ ηελ επφκελε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πνπ ζπλεπάγνληαη έθζεζε ζε ακίαλην.  
Η ιέμε επφκελε αθνξά ηνπο εξγνδνηνχκελνπο πνπ εθηεινχζαλ ή εθηεινχλ εξγαζίεο 
ζρεηηθέο κε κφλσζε ή επάιεηςε ακηάληνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2. 
 

Πεξηνδηθέο εμεηάζεηο. ε εχινγα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ δελ ζα είλαη κεγαιχηεξα απφ 3 έηε θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζπλεπάγνληαη έθζεζε ζε ακίαλην ή θαη κεηά απφ 
πξνεγνχκελε έθζεζε ζε ακίαλην. 
 

Σειεπηαία εμέηαζε. Μεηά ην πέξαο εξγνδφηεζήο ηνπο. 
 

Αθηηλνγξαθία ζψξαθα 
πξνζζνπίζζηνπ πξνθίι. 

 Καηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πνπ ζπλεπάγνληαη έθζεζε ζε ακίαλην, θαη  

 ε εχινγα ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπιάρηζηνλ θάζε 5 έηε θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο 
έθζεζεο ζε ακίαλην, ή θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε έθζεζε ζε ακίαλην, εθηφο εάλ 
θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο λα γίλεηαη ζε βξαρχηεξν ρξνληθφ 
δηάζηεκα. 
 

________________________ 

Έγηλε ζηηο 15 Ινπλίνπ 2018. 
ΓΔΧΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΓΟΤ, 

Τπνπξγφο Δξγαζίαο,  
Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 
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