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'Αριθμός 244 
Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 37 και 57 
Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς ύπό των άρθρων 37 

και 57 του περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου του 1972 χορηγού- ΐ06τοϋΐ972. 
μένας αύτώ εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων (Νόσοι) Κανονισμοί του 1972. 

2. Έν τοις παρουσι Κανονισμοΐς «Νόμος» σημαίνει τον περί Κοινω ιο6τοθΐ972. 
νικών 'Ασφαλίσεων Νόμον τόΟ 1972, πάντες δέ οί λοιποί δροι και 
φράσεις κέκτηνται, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κειμένου, τάς 
υπό τοΰ Νόμου άποδοθείσας αύτοΐς αντιστοίχους εννοίας. 

3. Δια τους σκοπούς του άρθρου 37 του Νόμου, πάσα νόσος ή 
βλάβη εκτιθέμενη έν τη πρώτη στήλη του Πίνακος τών παρόντων 
Κανονισμών, καθορίζεται έν σχέσει προς τό έναντι ταύτης άναγρα-
φόμενον επάγγελμα, ώς εκτίθεται έν τη δευτέρα στήλη του αύτου 
Πίνακος. 

4. Ή ισχύς τών παρόντων Κανονισμών άρχεται την Ιην 'Ιανουαρίου 
1973. 

ΠΙΝΑΞ 
(Κανονισμός 3) 

Περιγραφή νόσου ή βλάβης 
(0 

Φύσις 'επαγγέλματος 
(") 

Δηλητηρίασις διά : 
1. Μολύβδου ή τών συνθέτων 

του μολύβδου. 

2. Μαγγανίου ή συνθέτων του 
μαγγανίου. 

3. Φωσφόρου ή Φωσφίνης ή 
δηλητηρίασις οφειλομένη εις 
τήν άντιχολινεργικήν ένέργέιαν 
τών συνθέτων του οργανικού 
Φωσφόρου. 

4. 'Αρσενικού ή συνθέτων του 
άρσενικοΟ. 

5. Υδραργύρου ή 
του υδραργύρου. 

συνθέτων 

6. Χρωμίου ή τών συνθέτων 
χρωμίου. 

Οιονδήποτε επάγγελμα έπαγόμενον : 
Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή Ικθεσιν εις αναθυ

μιάσεις, κόνιν, ή ατμούς μολύβδου ή συνθέτων 
ή κραμάτων μολύβδου. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή Μκθεσιν εις άναθυ. 
μιάσεις, κόνιν, ή ατμούς μαγγανίου ή συν
θέτων ή κραμάτων μαγγανίου. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή έκθεσιν εις άνα
θυμιάσεις, κόνιν, ή ατμούς φωσφόρου ή συν
θέτων ή κραμάτων του φωσφόρου. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή £κθεσιν εις άνα. 
θυμιάσεις, κόνιν ή ατμούς άρσενικοΟ ή συν
θέτων ή κραμάτων του άρσενικοΟ. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή έκθεσιν εις ανα
θυμιάσεις, κόνιν ή ατμούς υδραργύρου ή 
συνθέτων ή κραμάτων υδραργύρου. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή £κθεσιν εις ανα
θυμιάσεις χρωμίου ή συνθέτων χρωμίου ή 
κραμάτων χρωμίου. 
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Περιγραφή νόσου ή βλάβης 
(i) 

Φύσις επαγγέλματος 
(ϋ) 

Δηλητηρίασις διά : 
7. Διθειϊκο.Ο άνθρακος. 

8. Βενζολίου ή "ομολόγου 
βενζολίου. 

9. Νίτροή—άμινο—ή χλωρό
παράγωγου τοϋ βενζολίου η 
ομολόγου βενζολίου, η δηλητη 
ρίασις διά νίτρο—χλωρό—βενζο
λίου. " . 

ίΟ. Δινιτροφάινόλης, ή ομο
λόγου ή υποκατάστατου δινι
τροφαινόλης ή διά των αλάτων 
των άνω ουσιών. , 

11. Τετραχλωροαιθανίου ή δη 
λητηριωδών άλατογόνων πάρα 
γώγων ύδρογονάνθρακος άλει. 
φατικών σειρών. 

12. Τρι—κρεζυλικου φωσφορι 
κου άλατος. 

13. Τρι—φαινυλικου φωσφορι 
κου άλατος. 

14. ΔιαιθυλενικοΟ διοξειδίοι 
(DIQXAN). 

15. ΜεθυλικοΟ βρωμιδίου. 

16. Χλωριωμένης ναφθαλίνης 

17. Άνθρακυλίου νικελίου. 

18. Νιτρωδών ατμών. / ' 

19. Γονιώματος KAMASSIC 
(AFRICAN BOXWOOD). 

20. "Ανθρακος. 

Οιονδήποτε επάγγελμα έπαγόμενον : 
Τήν xp^giv ή χειρισμόν ή εκθεσιν εις ανα

θυμιάσεις ή ατμούς διθει'ίκοΟ άνθρακος ή 
συνθέτων ή κραμάτων διθειΐκου άνθρακος. 

Τήν χρήσιν ή' χειρισμόν ή εκθεσιν ε'ις ανα
θυμιάσεις ή ατμούς βενζολίου ή οιουδήποτε 
τών ομολόγων αύτου.' 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή εκθεσιν εις ανα
θυμιάσεις ή ατμούς περιέχοντας νίτρο—ή 
άμινο—χλωρό—παράγωγον του βενζολίου ή 
ομολόγου τοΟ βενζολίου ή νίτρο—χλωρό— 
βενζολίου., 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή έ'κθεσιν είς ανα
θυμιάσεις ή ατμούς περιέχοντας δινιτροφαι
νόλην ή όμόλογον ή ύποκατάστατον δινιτρο. 
φαινόλην ή άλατα τοιούτων ουσιών. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή έ'κθεσιν είς ανα
θυμιάσεις . ή ατμούς περιέχοντας τετραχλω
ρραιθάνιον ή δηλητηριώδη άλατογόνα παρά
γωγα, .ύδρογονάνθρακος άλειφατικών σει
ρών. . .·■ 

Τήν χρήσιν ή, χειρισμόν ή έ'κθεσιν είς ανα
θυμιάσεις, ή ατμούς περιέχοντας τρικρεζυλι
κόν φωσφορικόν άλας; 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή έ'κθεσιν είς ανα
θυμιάσεις ή ατμούς περιέχοντας τρι—φαινυ
λικόν φωσφορικόν άλας. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή εκθεσιν εις ανα
θυμιάσεις ή ατμούς περιέχοντας διαιθυλενι
κόν διοξείδιον (DIOXAN). 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή εκθεσιν εις ανα
θυμιάσεις ή ατμούς περιέχοντας μεθυλικόν 
βρωμίδϊον. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή έ'κθεσιν είς ανα
θυμιάσεις ή κόνιν ή ατμούς περιέχοντας 
χλωριωμένην ναφθαλίνην. ... 

"Εκθεσιν είς αέρια άνθρακυλίου του νικε
λίου. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν νιτρικού οξέος ή 
εκθεσιν είς νιτρώδεις ατμούς, 

Χειρισμόν τοΟ γρνιώματος KAMASSIC ή 
> οιανδήποτε : έπεξεργασίαν ή δευτερεύουσαν 

,ένέργειαν κατά τήν κατασκευήν αντικειμένων 
έ;ξ αύτοΰ. 

Χειρισμόν έρίου, τριχών, δερμάτων ή έτε
ρων ζωικών παραγώγων ή υπολειμμάτων, ή 
επαφή ν μετά· ζώων προσβληθέντων υπό άν
θρακος ή τήν φόρτωσιν, έκφόρτωσιν ή μετα
φοράν εμπορευμάτων άτινα δυνατόν νά έμο
λύνθησαν ύπό ζώων ή πτωμάτων ζώων μεμο
λυσμένων έξ άνθρακος. 
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Περιγραφή νόσου ή Φλάβης 
(i) 

Φύσις επαγγέλματος 
(ii) 

Δηλητηρίασις διά : 
21. Μάλιος. 

22.—(α) Μόλυνσις διά'ίκτερο. 
αιμορραγικής λεπτοσπείρας. 

(β) Μόλυνσις διά λεπτοσπεί
ρας. 

23. Άγκυλοστομίασις. 
24.—(α) Δυστροφία τοϋ κερα

τοειδούς (περιλαμβανομένη 
της έξελκώσεως της επιφανείας 
του κερατοειδούς)* 

(β) Έντετοττισμένον νεόπλα
σμα του δέρματος, θηλωματιώ
δες ή κερατωτικόν' 

(γ) 'Επιθηλιακός καρκίνος 
του δέρματος, οφειλόμενος εν 
πάση περιπτώσει είς άρσενικόν. 
πίσσαν, βιτούμιον, όρυκτόν ελαι
ον (περιλαμβανομένης της πα
ραφίνης, αιθάλης, άνθρακενίου 
ή οιουδήποτε συνθετικού παρα
γώγου (περιλαμβανομένης τήο 
κινόνης ή ύδροκινόνης), ή υπο
λείμματος οιασδήποτε των ώς 
άνω ουσιών) . 

25. Νόσοι όφειλόμεναι εις ίο
νιζούσας ακτινοβολίας. 

26. HEAT CATARACT. 

27. Πάθησις οφειλομένη . εις 
άποσυμπίεσιν. 

28. Αιμωδία της άκρας χει 
ρός. ή του πήχεως οφειλομένη 
εις έπαναλαμβανομένας κινή
σεις. 

29. 'Υποδόριος κυτταρΐτις τψ 
άκρας χειρός (BEAT HAND). 

30. θυλακΐτις ή υποδόριος 
κυτταρΐτις παρουσιαζόμενη ^ ή 
κατά ή περί το γόνυ οφειλομένη 
εις σοβαράν ή παρατεταμένην 
έξωτερικήν τριβήν ή πίεσιν κατά 
ή περί τό γόνυ. 

31. θυλακΐτις ή υποδόριος 
κυτταρΐτις παρουσιαζόμενη κα: 
τά ή περί τον αγκώνα οφειλο
μένη εις σοβαράν ή παρατετα
μένην έξωτερικήν τριβήν ή πίε
σιν κατά ή περί τόν αγκώνα. 

Οιονδήποτε επάγγελμα έπαγόμενον : 
Επαφή ν μετά ίπποειδών ή μετά τών πτω

μάτων αυτών. 
Έργασίαν εις τόπους ένθα διαβιούν αρου

ραίοι. 
Έργασίαν εις κυνοτροφεία ή τήν φροντίδα 

η τον χειρισμόν κυνών. 
Έργασίαν εντός ή πέριξ μεταλλείου. 
Τήν χρήσιν ή τόν χειρισμόν ή τήν έ'κθεσιν 

είς άρσενικόν, πίσσαν, βιτούμιον, όρυκτόν 
έ'λαιον, περιλαμβανομένων της παραφίνης, 
αιθάλης, άνθρακενίου ή. οιουδήποτε συνθε
τικού ή παραγώγου (περιλαμβανομένης της 
κινόνης ή ύδροκινόνης). 

"Εκθεσιν.. εις . ίονιζούσας ακτινοβολίας. 

■· Συχνήν, ή παρατεταμένην έ'κθεσιν είς ακτί
νας έκτηκομένης ή πυρακτωμένης ουσίας. 

Ύποβολήν είς πεπιεσμένον ή ήραιωμένον 
αέρα. 

Παρατεταμένος περιόδους γραφής, δακτυ
λογραφίας ή άλλας έπαναληπτικάς κινήσεις 
τών δακτύλων, χειρός ή βραχίονος. 

Χειρωνακτικήν έργασίαν προκαλούσαν σο
βαράν ή παρατεταμένην τριβήν ή πίεσιν επί 
της άκρας'χειρός. 

Χειρωνακτικήν έργασίαν προκαλούσαν σο
βαράν ή παρατεταμένην έξωτερικήν τριβήν 
ή πίεσιν κατά ή περί τό γόνυ. 

.· Χειρωνακτικήν έργασίαν προκαλούσαν σο
βαράν .ή παρατεταμένην έξωτερικήν τριβήν 
ή πίεσιν κατά ή περί τόν αγκώνα. . . 
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Περιγραφή νόσου ή βλάβης 
(i) 

Φύσις επαγγέλματος 
(») 

32. Τραυματική φλεγμονή των 
τενόντων της άκρας χειρός ϊ] 
τοΟ πήχεώς ή των ερχομένων εις 
επαφή ν μετ' αυτών τενοντίων 
κάψων. 

33. Νυσταγμός μεταλλωρύχου 
(MINER'S NYSTAGMUS). 

34. Δηλητηρίασις δια βηρυλ
λίου ή των συνθέτων του βηρυλ
λίου. 

35.—(α) Καρκίνος του βλεν
νογόνου της ρινός ή τών παραρ
ρινικών κόλπων. 

(β) Πρωτοπαθής καρκίνος 
βρόγχου ή πνεύμονος. 

36. Φυματίωσις. 

37. Πρωτοπαθές νεόπλασμα 
του βλεννογόνου της ουροδόχου 
κύστεως (θήλωμα της κύστεως) 
ή τοϋ . επιθηλίου της νεκρικής 
πυέλου ή του επιθηλίου του ού
ρητήρος. 

Οίοινδφτρτε επάγγελμα έπαγόμενον : 
Χειρω]ΐ/α,κτικήν έργασίαν ή συχνάς ή έπα

ναλαμβανομένας κινήσεις της άκρας χειρός 
ή του καρπού. 

Έργασίαν εντός ή περί το μεταλλεΐον. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή εκθεσιν εις ανα
θυμιάσεις/ κόνιν, ή ατμούς βηρυλλίου ή συν
θέτων ή κραμάτων βηρυλλίου. 

Έργασίαν είς έργοστάσιον ένθα παράγε
ται νικέλλιον δι' άποσυνθέσέως άεριώδους 
χημικής ενώσεως νικελλίου, ήτις απαιτεί 
άπασχόλησιν εντός ή πέριξ οικήματος ή οικη
μάτων, δπου διεξάγεται ή ώς άνω. μέθοδος 
παραγωγής ή οιαδήποτε έτερα βοηθητική ή 
δευτερεύουσα είς ταύτην βιομηχανική μέθο
δος. 

Στενή ν ή συχνή ν επαφή ν μετά εστίας ή 
εστιών φυματιώσεως συνεπεία εργασίας : 

(α) Ε ίς ιατρική ν ή νοσοκομειακήν περί
θαλψιν προσώπου ή προσώπων πα
σχόντων έκ φυματιώσεως ή είς έτέραν 
βοηθητικήν ύπηρεσίαν 

(β) είς παρακολούθησιν προσώπου ή προ
σώπων πασχόντων έκ φυματιώσεως, 
οσάκις ή ανάγκη προς τοιαύτην παρα
κολούθησιν οφείλεται είς φυσικήν ή 
πνευματικής άναπηρίαν 

(γ) ερευνητού ασχολουμένου είς διενέρ
γειαν ερευνών έπί τής φυματιώσεως' 

(δ) εργαστηριακού υπαλλήλου, παθολο
γοανατόμου, ή προσώπου μετέχοντος ή 
βοηθουντος είς νεκροψίας οσάκις τό 
επάγγελμα επάγεται έργασίαν έπί 
ουσίας αποτελούσης έστίαν φυματιώ
σεως. 

(α) Έργασίαν.είς οίκημα ένθα παράγεται, 
δί* εμπορικούς σκοπούς οιαδήποτε τών ακο
λούθων ουσιών : 

(ί) α—ναφθυλαμίνη ή β—ναφθυλαμίνή' 
(ii) διφαινύλιο,ν,ύποκαθιστώμενον ύπό μιας 

τουλάχιστον νιτρώδους ή άμινικής ομά
δος ή .ύπό μιας τουλάχιστον νιτρώδους 
καΐ άμινικής ομάδος* 

|(iii) οιαδήποτε τών ουσιών τών αναφερο
μένων έν ύποπαραγράφω (Η) έάν πε
ραιτέρω δακτύλιος υποκαθίσταται ύπό 
άλογονομεθύλο— ή μεθοζυ— ομάδων 

(ίν) τά άλατα οιασδήποτε τών ουσιών τών 
αναφερομένων έν υποπαράγραφοις (i) 
εως (iii) ανωτέρω* 
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Περιγραφή νόσου ή βλάβης Φύσις επαγγέλματος 
(ϋ) 

38. Δηλητηρίασις δια καδ
μίου. 

39. Φλεγμονή ή έξέλκωσις τοΰ 
βλεννογόνου των άνω αναπνευ
στικών οδών ή του στόματος, 
οφειλομένη εις κόνιν, ύγρόν ή 
άτμόν, ή οιαδήποτε νόσος οφει
λομένη είς χρώ'μιον ή τών το
ξικών συνθέτων χρωμίου. 

40. Μή μικροβιακή δερματΐ
τις, εξωτερικής αιτίας (περι
λαμβανομένης της ύπό χρωμίου 
έξελκώσεως του δέρματος, έξαι 
ρουμένης δμως δερματίτιδος 
οφειλομένης είς ίονίζοντα σωμα
τίδια, ή ήλεκτρομοτ/νητικάς 
ακτινοβολίας, πλην τής άκτινο 
βουλουμένης θερμότητος). 

41. Πνευμονοκονίασις, σιλίκω
σις, σιδηροσιλίκωσις, άσβέστω
σις ή οιονδήποτε τών τοιούτων 
καταστάσεων συνοδευομένη ύπό 
φυματιώσεως. 

Οιονδήποτε επάγγελμα έπαγόμενον : 
(ν) άουραμίνη ή φουξίνη. 
(Ρ) Τήν χρήσιν ή χειρισμόν οιασδήποτε 

τών ουσιών τών αναφερομένων εν ύποπαρα
γράφοις (ί) εως (iy) τής παραγράφου (α), 
ή έργασίαν είς μέθοδον παραγωγής είς τήν 
οποίαν χρησιμοποιείται ή έλευθερουται, ή 
ήτις επάγεται τον χειρισμόν οιασδήποτε τοι
αύτης ουσίας' 

(γ) τήν συντήρησιν ή καθαρισμόν μηχανι
κών εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων χρησι
μοποιουμένων είς οιανδήποτε τών αναφερο
μένων έν παραγράφω (β) μεθόδων παρα
γωγής, ή τόν καθορισμόν ενδυμάτων χρησι
μοποιουμένων είς οιονδήποτε τών αναφερο
μένων έν παραγράφω (α) οικημάτων, εάν τά 
ώς άνω. ενδύματα καθαρίζωνται εντός του 
χώρου εργασίας του οποίου1 τό οίκημα απο
τελεί μέρος, ή είς πλυντήριον διοπηρούμενον 
και χρησιμοποιούμενον αποκλειστικώς διά 
τοιαύτην έργασίαν. ... 

"Εκθεσιν είς ά\αθυμιάσεις καδμίου. 

"Εκθεσιν είς κόνιν, ύγρόν ή άτμόν, ή χρώ
μιον ή τών τοξικών συνθέτων χρωμίου. 

"Εκθεσιν εις κόνιν, ύγρόν ή άτμόν ή είς 
οιονδήποτε Μτερον έξωτερικόν παράγοντα 
ίκανόν νά έρεθίση τό δέρμα (περιλαμβανο
μένης τριβής ή θερμότητος, άλλα εξαιρου
μένων τών ίονιζόντων σωματιδίων, ή τών 
ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, πλην τής 
άκτινοβολουμένης θερμότητος). 

Έξόρυξίν οιουδήποτε ορυκτού, είτε υπο
γείως είτε επί τής επιφανείας της γης και 
γενικώς πάσαν έργασίαν σχετιζομένην με 
μεταλλεία, περιλαμβανομένου άμιαντωρυ
χείου, λατομείου, σύνθλιψιν ή εκσκαφή ν λίθων 
ή βράχων οιουδήποτε είδους, είτε υπογείως 
είτε έπί τής επιφανείας της γης και γενικώς 
οιανδήποτε έργασίαν σχετιζομένην μέ λατο
μεία οιουδήποτε είδους ή μέ μηχανήματα διά 
τήν σύνθλιψιν λίθων ή βράχων οιουδήποτε 
είδους, περιλαμβανομένων χαλίκων. 




