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ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1996 ΔΩ (ΑΡ. 2) ΣΟΤ 2015 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ (ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΤΓΔΗΑ)  
ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2017 
___________________ 

Γηάηαγκα κε βάζε ηνπο Καλνληζκνχο 3(1)(α) θαη 26 
 

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

Ζ Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ 
παξέρνληαη ζ’ απηήλ κε βάζε ηνπο Καλνληζκνχο 3(1)(α) θαη 26 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 (Ηαηξηθέο 
Δμεηάζεηο Δξγνδνηνπκέλσλ Αλαξξηρεηψλ ζε Δξγαζίεο ζε Όςνο) Γηάηαγκα ηνπ 2020. 

Δξκελεία. 
 

2. ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα – 
«εξγαζίεο αλαξξίρεζεο» ζεκαίλεη εξγαζίεο ζε ππιψλεο, ηζηνχο, ππξγίζθνπο, αληέλεο, 
θνιψλεο, αλεκνγελλήηξηεο, ζηχινπο παζζάινπο, θαη παξφκνηεο θαηαζθεπέο. 

Ηαηξηθέο εμεηάζεηο. 
 
 
Πίλαθαο 1. 

3. Οη αλαξξηρεηέο, νη νπνίνη θαηά ηε δηάξθεηα εξγνδφηεζήο ηνπο,  εθηεινχλ  εξγαζίεο 
αλαξξίρεζεο ζε χςνο πέξαλ ησλ 5 κέηξσλ ρσξίο ηε ρξήζε κεραλνθίλεηνπ αλπςσηηθνχ 
εμνπιηζκνχ, πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ ζηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηνλ Πίλαθα 1. 

 
Πίλαθαο 2. 

4. Οη ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 πεξηιακβάλνπλ αξρηθή εμέηαζε θαη 
πεξηνδηθέο εμεηάζεηο ζε εχινγα ρξνληθά δηαζηήκαηα  φπσο θαζνξίδνληαη  ζηνλ Πίλαθα 2.  

Ηαηξηθφο θάθεινο. 5.-(α) Ζ αξρηθή εμέηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα 2 πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάξηηζε 
ηαηξηθνχ θαθέινπ κε ηαηξηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηζηνξηθφ.  

(β) Ο ηαηξηθφο θάθεινο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαηάιιεια αλάινγα κε ηα επξήκαηα ησλ 
πεξηνδηθψλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ.  

Πηζηνπνηεηηθφ 
θαηαιιειφιεηαο. 

6.  Οη αλαξξηρεηέο νη νπνίνη εθηεινχλ εξγαζίεο αλαξξίρεζεο ζε χςνο πέξαλ ησλ 5 κέηξσλ 
ρσξίο ηε ρξήζε κεραλνθίλεηνπ αλπςσηηθνχ εμνπιηζκνχ, πξέπεη λα θαηέρνπλ ηζρχνλ 
πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφιεηαο, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 3 έηε. 

___________________ 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο 

α. Γεληθή θιηληθή εμέηαζε κε βαξχηεηα ζηελ θιηληθή εμέηαζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κέηξεζεο θαξδηαθνχ παικνχ θαη αξηεξηαθήο πίεζεο), ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θιηληθήο αμηνιφγεζεο ησλ θξαληαθψλ λεχξσλ, ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηεο 
αηζζεηηθφηεηαο), ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο κπτθήο 
ηζρχνο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ) θαη αμηνιφγεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο. 

β. Πιήξε ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ησλ πλεπκφλσλ (ζπηξνκέηξεζε). 

γ. Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα (ΖΚΓ). 

δ. Τπεξερνγξάθεκα Καξδίαο (Echo). 

ε. Δμέηαζε αθνήο ε νπνία λα πεξηιακβάλεη εμέηαζε εμσηεξηθνχ σηφο, αθννκεηξηθφ έιεγρν αέξηλεο ή νζηέηλεο 
νδνχ ζηηο ζπρλφηεηεο 1000-8000 Ζz θαη εμέηαζε ιαβπξίλζνπ. 

δ.  Δμέηαζε ηεο φξαζεο πνπ λα πεξηιακβάλεη νπηηθή νμχηεηα, αληίιεςε ρξσκάησλ θαη έιεγρν ηεο φξαζεο γηα 
καθξηά. 

ε. Αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ ζα είλαη ζηελ θξίζε ηνπ εμεηάδνληα  ηαηξνχ . 
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ΠΗΝΑΚΑ 2 

Πεξηνδηθφηεηα Ηαηξηθψλ Δμεηάζεσλ 

Αξρηθή εμέηαζε. Καηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ αλαξξίρεζεο ζε χςνο πέξαλ ησλ 5 κέηξσλ ρσξίο ηε 
ρξήζε κεραλνθίλεηνπ αλπςσηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα φιεο ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 κε εμαίξεζε ην Echo θαξδίαο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 45 εηψλ 
ην νπνίν ζα είλαη ζηελ θξίζε ηνπ εμεηάδνληα ηαηξνχ. 

Πεξηνδηθέο εμεηάζεηο. ε εχινγα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ αλαξξίρεζεο 
ζε χςνο πέξαλ ησλ 5 κέηξσλ ρσξίο ηε ρξήζε κεραλνθίλεηνπ αλπςσηηθνχ εμνπιηζκνχ 
πνπ δελ ζα είλαη κεγαιχηεξα σο αθνινχζσο: 

(α)  απφ ηα 3 έηε γηα φιεο ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1, γηα 
φιεο ηηο ειηθίεο, κε εμαίξεζε ην ECHO θαξδίαο ην νπνίν ζα είλαη ζηελ θξίζε ηνπ 
εμεηάδνληα ηαηξνχ. κέρξη ηελ ειηθία ησλ 45 εηψλ.  

(β)  απφ ην 1 έηνο γηα ηε γεληθή θιηληθή εμέηαζε θαη ηηο αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο  πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 γηα εξγνδνηνχκελνπο ειηθίαο πάλσ απφ 50 έηε. 

___________________ 

Έγηλε ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ, 2020. 

ΓΔΩΡΓΗΑ ΑΗΜΗΛΗΑΝΗΓΟΤ, 
Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 
Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

1445 Λεπθσζία, Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα. 
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