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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός 4753 Παρασκεσή, 24 Iανοσαρίοσ 2014 75 

      

     Απιθμόρ 28 

Οι πεπί Αζθάλειαρ και Υγείαρ ζηην Δπγαζία (Ππόλητη Τπαςμαηιζμών από Αισμηπά Ανηικείμενα ζηο 
Νοζοκομειακό Τομέα και Δςπύηεπα ζηον Τομέα Παποσήρ Φπονηίδαρ Υγείαρ)  Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι 
εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 38 και ηυν ζημείυν 15(1), 16 και 18 ηος Ππώηος 
Πίνακα, ηυν πεπί Αζθάλειαρ και Υγείαρ ζηην Δπγαζία Νόμυν ηος 1996 έυρ 2011, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή 
ηυν Ανηιπποζώπυν και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ 
ζύμθυνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζευρ ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν ηυν 
Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη  Νόμος, Νόμος (Ν. 99  ηος 1989  όπυρ  ηποποιήθηκε με  ηοςρ  
Νόμοςρ 227  ηος  1990  μέσπι 3(Ι) ηος 2010. 

   ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1996 EΩ 2011 
_________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 38 θαη ησλ ζεκείσλ 15(1), 16 θαη 18 ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα 

Πξννίκην. Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν: 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 134, 1.6.2010, 
ζ.66. 

«Οδεγία 2010/32/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10
εο 

Μαΐνπ 2010 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο-
πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ησλ ηξαπκαηηζκψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ αηρκεξά 
αληηθείκελα ζην λνζνθνκεηαθφ θαη πγεηνλνκηθφ ηνκέα, ε νπνία ζπλήθζε απφ ηηο νξγαλψζεηο 
HOSPEEM θαη EPSU»,  

 

89(Ι) ηνπ 1996 
158(Ι) ηνπ 2001 

25(Ι) ηνπ 2002 
41(Ι) ηνπ 2003 
99(Ι) ηνπ 2003 

33(Ι) ηνπ 2011. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηφ δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 38 θαη ησλ ζεκείσλ 15(1), 16 θαη 18 ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νφκσλ ηνπ 1996 έσο 2011, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 
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πλνπηηθφο ηίηινο. 

 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία 
(Πξφιεςε Σξαπκαηηζκψλ απφ Αηρκεξά Αληηθείκελα ζην Ννζνθνκεηαθφ Σνκέα θαη Δπξχηεξα 
ζηνλ Σνκέα Παξνρήο Φξνληίδαο Τγείαο)  Καλνληζκνί ηνπ 2014. 

Δξκελεία. 2. ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 

 «αηρκεξά αληηθείκελα» ζεκαίλεη  αληηθείκελα ή εξγαιεία αλαγθαία γηα ηελ άζθεζε 
ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ηαηξνδηθαζηηθψλ πξάμεσλ θαη ηεο ηαξίρεπζεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα θφβνπλ, λα ηξππνχλ, λα 
πξνθαινχλ ηξαπκαηηζκφ ή/θαη ινίκσμε· 

106(Ι) ηνπ 2011. «δηαβνχιεπζε» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί ηεο 
χζηαζεο Δπξσπατθψλ πκβνπιίσλ Δξγαδνκέλσλ Νφκνπ ηνπ 2011, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη

.
· 

 «εηδηθά πξνζηαηεπηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα» ζεκαίλεη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ 
απνηξνπή ησλ ηξαπκαηηζκψλ ή/θαη ηεο κεηάδνζεο ινηκψμεσλ θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
θαη ηελ εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην λνζνθνκεηαθφ ηνκέα θαη 
επξχηεξα ηνλ ηνκέα παξνρήο θξνληίδαο πγείαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ηνπ 
αζθαιέζηεξνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, κε βάζε ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη ησλ αζθαιψλ 
κεζφδσλ δηάζεζεο ησλ ηαηξηθψλ αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ· 

 

 

 

«εθπξφζσπνη ησλ εξγνδνηνπκέλσλ» ζεκαίλεη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη πξαθηηθή·   

«εθπξφζσπνη ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο» ζεκαίλεη ηνπο 
εθπξνζψπνπο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 
πξαθηηθή γηα ηα δεηήκαηα πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά 
ηελ εξγαζία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξί Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ 
Δξγαζία Καλνληζκψλ ηνπ 2002 θαη ησλ πεξί Δπηηξνπψλ Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία 
Καλνληζκψλ ηνπ 1997, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη · 

 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 
5.4.2002. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 
24.4.1997. 

 «ελεκέξσζε» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί ηεο 
χζηαζεο Δπξσπατθψλ πκβνπιίσλ Δξγαδνκέλσλ Νφκνπ ηνπ 2011, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 
30.11.2001 
30.4.2004. 

«εμνπιηζκφο εξγαζίαο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ Καλνληζκφ 2 
ησλ πεξί Διάρηζησλ Πξνδηαγξαθψλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Υξεζηκνπνίεζε θαηά ηελ Δξγαζία 
Δμνπιηζκνχ Δξγαζίαο) Καλνληζκψλ ηνπ 2001 θαη 2004, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη θαη πεξηιακβάλεη ηα αηρκεξά αληηθείκελα· 

«εξγνδφηεο» ζεκαίλεη θάζε πξφζσπν πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε, ηελ νξγάλσζε 
θαη ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηηο άκεζα ζπλδεφκελεο ππεξεζίεο θαη 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο εξγνδνηνπκέλνπο ζην ρψξν εξγαζίαο, ηα 
ππνζηαηηθά, ηελ επηρείξεζε ή/ θαη ηελ εγθαηάζηαζε, φπνπ απαζρνιείηαη ή απαζρνιήζεθε 
εξγνδνηνχκελνο·  

«εξγνδνηνχκελνη» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ 
θαη πεξηιακβάλεη ηνπο εξγνδνηνχκελνπο κε ζρέζε πξφζθαηξεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο θαηά ηελ Δξγαζία ησλ Δξγνδνηνπκέλσλ κε ρέζε 
Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ή κε ρέζε Πξφζθαηξεο Δξγαζίαο Καλνληζκψλ ηνπ 2002, φπσο 
απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 

 

 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 
12.4.2002. 
 

 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 

Σξίην (Ι): 

6.4.2001. 

«ηεξάξρεζε κέηξσλ» ζεκαίλεη ηελ ηεξάξρεζε ησλ κέηξσλ, αλάινγα κε ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ απνηξνπή, ηελ εμάιεηςε θαη ηε κείσζε ησλ 
θηλδχλσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ 4, 5, 7 
θαη 8 ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Βηνινγηθνί Παξάγνληεο) Καλνληζκψλ ηνπ 
2001, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, θαη ησλ Καλνληζκψλ 4 κέρξη 
θαη 12 ησλ πεξί Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκψλ ηνπ 
2002, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη · 

 «ππεξγνιάβνο» ζεκαίλεη θάζε πξφζσπν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ππεξεζίεο θαη 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην λνζνθνκεηαθφ ηνκέα θαη επξχηεξα ηνλ ηνκέα 
παξνρήο θξνληίδαο πγείαο, ζην πιαίζην ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζπλάπηεη κε ηνλ 
εξγνδφηε· 
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«ρψξνο εξγαζίαο» ζεκαίλεη ηνπο πγεηνλνκηθνχο νξγαληζκνχο θαη/ ή ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ 
θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη επξχηεξα ηνπ ηνκέα παξνρήο θξνληίδαο πγείαο, θαζψο θαη θάζε 
άιιν ρψξν φπνπ εθηεινχληαη θαη παξέρνληαη ππεξεζίεο/δξαζηεξηφηεηεο πγείαο, ππφ ηε 
δηνηθεηηθή εμνπζία θαη επνπηεία ηνπ εξγνδφηε. 

θνπφο. 3. θνπφο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ είλαη: 

 (α) Η επίηεπμε ηνπ αζθαιέζηεξνπ δπλαηνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, 

 (β) ε πξφιεςε ησλ ηξαπκαηηζκψλ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ απφ θάζε είδνπο ηαηξηθφ 
αηρκεξφ αληηθείκελν, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βεινλψλ, 

 (γ) ε πξνζηαζία ησλ εξγνδνηνπκέλσλ πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν, 

 (δ) ε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ πνιηηηθψλ ζρεηηθά 
κε ηελ εθηίκεζε θαη ηελ πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ, ηελ θαηάξηηζε, ηελ ελεκέξσζε, ηελ 
επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε, θαη 

 (ε) ε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ αληίδξαζεο θαη παξαθνινχζεζεο. 

Πεδίν εθαξκνγήο. 4.-(1) Οη παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη ζε φινπο ηνπο εξγνδνηνχκελνπο ηνπ 
λνζνθνκεηαθνχ ηνκέα θαη επξχηεξα ηνπ ηνκέα παξνρήο θξνληίδαο πγείαο, θαζψο θαη ζε 
φινπο φζνη ππάγνληαη ζηε δηνηθεηηθή εμνπζία θαη επνπηεία ησλ εξγνδνηψλ. 

  (2) Οη παξφληεο Καλνληζκνί θαζνξίδνπλ ην ειάρηζην ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
εξγνδνηνπκέλσλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ επεξεάδνπλ επλντθφηεξεο ξπζκίζεηο δπλάκεη 
λνκνζεζίαο, ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ή άιισο πσο.   

Γεληθέο αξρέο. 5.-(1) Η απνηξνπή ηεο έθζεζεο απνηειεί ηε βαζηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ εμάιεηςε θαη ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ ηξαπκαηηζκψλ ή ησλ ινηκψμεσλ πνπ πξνθαινχληαη ζην 
ρψξν εξγαζίαο. 

  (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ εηδηθψλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο 
Καλνληζκνχο 7 κέρξη θαη 12 - 

 (α) δελ πξνεμνθιείηαη ε έιιεηςε θηλδχλνπ θαη 

 (β) εθαξκφδεηαη ε ηεξάξρεζε κέηξσλ. 

  (3) Οη δξάζεηο ιακβάλνληαη κέζσ δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο, ζχκθσλα 
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ή/ θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. 

  (4) Οη εξγνδφηεο θαη νη εθπξφζσπνη ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ζπλεξγάδνληαη ζην θαηάιιειν 
επίπεδν γηα ηελ εμάιεηςε θαη ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ, ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο 
αζθάιεηαο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ θαη ηε δηακφξθσζε αζθαινχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, 
κεηαμχ άιισλ κε δηαβνπιεχζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή θαη ηε ρξήζε αζθαινχο εμνπιηζκνχ 
θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βέιηηζηνπ ηξφπνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο, 
ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο. 

  (5) Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αζθαιέζηεξνπ δπλαηνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, είλαη 
ζθφπηκν λα ζπλδπάδνληαη κέηξα ζρεδηαζκνχ, επαηζζεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο, θαηάξηηζεο, 
πξφιεςεο θαη παξαθνινχζεζεο. 

  (6) Γηα ζθνπνχο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ επαηζζεηνπνίεζεο, γίλεηαη 
θαηακεξηζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ εξγνδνηψλ, ησλ εξγνδνηνπκέλσλ θαη ησλ 
εθπξνζψπσλ ηνπο. 

  (7) Καιιηεξγείηαη λννηξνπία κε ζηηγκαηηζκνχ. Η αλαθνξά πεξηζηαηηθψλ επηθεληξψλεηαη 
ζε ζπζηεκηθνχο παξάγνληεο θαη φρη ζε αηνκηθά ζθάικαηα. Η ζπζηεκαηηθή αλαθνξά 
πεξηζηαηηθψλ πξέπεη λα ζεσξείηαη σο θπζηνινγηθή δηαδηθαζία. 

Τπνρξεψζεηο εξγνδνηψλ 
θαη εξγνδνηνπκέλσλ. 

6.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ- 

 

 (α) ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Νφκνπ, 

 (β) ησλ πεξί Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκψλ ηνπ 
2002, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη,  

 (γ) ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Βηνινγηθνί Παξάγνληεο) Καλνληζκψλ 
ηνπ 2001, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη θαη 

 (δ) ηνπ Καλνληζκνχ 5 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 

 ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη φπσο - 

 (αα) κεξηκλά γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ζε θάζε πηπρή πνπ 
ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ςπρνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ 
θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, 
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 (ββ) δηακνξθψλεη έλα πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν νη εξγνδνηνχκελνη θαη νη εθπξφζσπνί 
ηνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 
πγεία, 

 (γγ)  ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 7, 8, 9, 10, 11(1) θαη 12 θαη 

 (δδ) εμαζθαιίδεη φηη νη ππεξγνιάβνη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ.  

  (2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ- 

 (α) ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Νφκνπ, 

 (β) ησλ πεξί Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκψλ ηνπ 
2002, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη θαη 

 (γ) ηνπ Καλνληζκνχ 5 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 

 θάζε εξγνδνηνχκελνο έρεη επζχλε φπσο- 

 (αα) ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 11, 

 (ββ) θξνληίδεη, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, γηα ηελ αζθάιεηα θαη  ηελ πγεία ηνπ, 
θαζψο θαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ άιισλ πξνζψπσλ πνπ επεξεάδνληαη 
απφ ηηο πξάμεηο ηνπ θαηά ηελ εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ θαηάξηηζή ηνπ θαη ηηο νδεγίεο 
ηνπ εξγνδφηε ηνπ, θαη 

 (γγ) παξαθνινπζεί ηελ θαηάξηηζε πνπ ηνπ παξέρεη ν εξγνδφηεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο 
πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηξαπκαηηζκνχο απφ αηρκεξά 
αληηθείκελα. 

Δθηίκεζε θηλδχλνπ.  7.-(1) Οη δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε - 

 (α) ην άξζξν 13 ηνπ Νφκνπ, 

 (β) ηνπο Καλνληζκνχο 5 θαη 8 ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Βηνινγηθνί 
Παξάγνληεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2001, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή 
αληηθαζίζηαληαη θαη 

 (γ) ηνλ Καλνληζκφ 4 ησλ πεξί Γηαρείξηζεο Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ 
Δξγαζία Καλνληζκψλ ηνπ 2002, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή 
αληηθαζίζηαληαη. 

  (2)  Η εθηίκεζε θηλδχλνπ πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έθζεζεο, ηελ θαηαλφεζε ηεο 
ζεκαζίαο ελφο νξζψο εμνπιηζκέλνπ θαη νξγαλσκέλνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη 
θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηξαπκαηηζκφ, αίκα ή άιιν δπλεηηθά 
κνιπζκαηηθφ πιηθφ. 

  (3) Οη εθηηκήζεηο θηλδχλνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ηερλνινγία, ηελ νξγάλσζε ηεο 
εξγαζίαο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ην επίπεδν ησλ πξνζφλησλ, ηνπο ςπρνθνηλσληθνχο 
παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία θαη ηελ επίδξαζε παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη 
κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.   

  (4) Η εθηίκεζε  θηλδχλνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα απνηξαπεί ε 
έθζεζε θαη εμεηάδεη πηζαλά  ελαιιαθηηθά  ζπζηήκαηα. 

Δμάιεηςε, πξφιεςε θαη 
πξνζηαζία. 

8.-(1) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ δεηθλχνπλ φηη ππάξρεη 
θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ απφ αηρκεξά αληηθείκελα ή/ θαη ινίκσμεο, δηαθφπηεηαη ε έθζεζε ησλ 
εξγνδνηνπκέλσλ ζηνλ θίλδπλν κε ηε ιήςε ησλ αθφινπζσλ κέηξσλ: 

 (α) Καζνξίδνληαη θαη εθαξκφδνληαη αζθαιείο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρξήζε θαη ηε δηάζεζε 
ησλ αηρκεξψλ ηαηξηθψλ εξγαιείσλ θαη ησλ κνιπζκέλσλ απνβιήησλ.  Οη δηαδηθαζίεο 
απηέο επαλαμηνινγνχληαη ηαθηηθά θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ κέηξσλ 
γηα ηελ ελεκέξσζε  θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ  εξγνδνηνπκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 
Καλνληζκφ 10· 

 (β) παχεη ε πεξηηηή ρξήζε αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ κε αιιαγέο ζηελ πξαθηηθή θαη κε 
βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ, κε ηελ εμαζθάιηζε ηαηξηθψλ 
ζπζθεπψλ πνπ πεξηέρνπλ κεραληζκνχο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο

. 
θαη 

 (γ) θαηαξγείηαη ακέζσο ε πξαθηηθή ηεο επαλαηνπνζέηεζεο θαιπκκάησλ ζηηο βειφλεο. 

  (2) Όζνλ αθνξά ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ, ν θίλδπλνο έθζεζεο πξέπεη 
λα κεηψλεηαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν πνπ απαηηείηαη γηα λα πξνζηαηεχεηαη επαξθψο ε 
αζθάιεηα θαη ε πγεία ησλ εξγνδνηνπκέλσλ.  Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο 
θηλδχλνπ, εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα κέηξα: 

 (α) Δθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο δηάζεζεο θαη ηνπνζεηνχληαη αζθαιείο, 
απφ ηερληθή άπνςε, πεξηέθηεο κε ζαθή επηζήκαλζε γηα ην ρεηξηζκφ ησλ αηρκεξψλ 
αληηθεηκέλσλ θαη ησλ εξγαιείσλ έγρπζεο κηαο ρξήζεο, φζνλ ην δπλαηφλ πην θνληά 
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ζηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν ηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ, φπνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ή βξίζθνληαη ηα αηρκεξά αληηθείκελα, 

 (β) γίλεηαη πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ ινηκψμεσλ κε ηελ εθαξκνγή αζθαιψλ ζπζηεκάησλ 
εξγαζίαο, σο εμήο: 

  (i) Αλάπηπμε ζπλεθηηθήο ζπλνιηθήο πνιηηηθήο πξφιεςεο, ε νπνία θαιχπηεη 
ηελ ηερλνινγία, ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηνπο 
ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία, θαζψο θαη 
ηελ επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ην εξγαζηαθφ 
πεξηβάιινλ, 

  (ii) θαηάξηηζε θαη 

  (iii) εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε, ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ 16 ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Βηνινγηθνί 
Παξάγνληεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2001, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη 
ή αληηθαζίζηαληαη θαη 

 (γ) γίλεηαη ρξήζε αηνκηθνχ εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο. 

  (3) Όηαλ ε εθηίκεζε θηλδχλνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 7 θαηαδεηθλχεη ηελ 
χπαξμε θηλδχλνπ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, ιφγσ ηεο έθζεζήο 
ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ απνηειεζκαηηθά εκβφιηα, 
πξέπεη λα πξνζθέξεηαη εκβνιηαζκφο ζηνπο εξγνδνηνχκελνπο. 

 (4)(α) Ο εκβνιηαζκφο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ είδνπο ησλ εκβνιίσλ, θαη, 
εθφζνλ απαηηείηαη, ν επαλαιεπηηθφο εκβνιηαζκφο πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη πξαθηηθή. 

 (β) Οη εξγνδνηνχκελνη ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 
κεηνλεθηήκαηα ηφζν ηνπ εκβνιηαζκνχ φζν θαη ηνπ κε εκβνιηαζκνχ. 

 (γ) Ο εκβνιηαζκφο παξέρεηαη δσξεάλ ζε φινπο ηνπο εξγνδνηνχκελνπο θαη ηνπο 
θνηηεηέο πνπ εθηεινχλ πγεηνλνκηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν 
εξγαζίαο. 

Δλεκέξσζε θαη 
επαηζζεηνπνίεζε. 

9. Δπηπξφζζεηα ηεο ελεκέξσζεο θαη ησλ γξαπηψλ νδεγηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο 
εξγνδνηνπκέλνπο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 9 ησλ πεξί Διάρηζησλ Πξνδηαγξαθψλ 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Υξεζηκνπνίεζε θαηά ηελ Δξγαζία Δμνπιηζκνχ Δξγαζίαο) Καλνληζκψλ 
ηνπ 2001, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, ν εξγνδφηεο ιακβάλεη ηα 
αθφινπζα κέηξα: 

 (α) Δθηζηά ηελ πξνζνρή ζηνπο δηάθνξνπο θηλδχλνπο, 

 (β) παξέρεη επεμεγήζεηο φζνλ αθνξά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, 

 (γ) πξνάγεη νξζέο πξαθηηθέο φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ 
ζπκβάλησλ θαη/ ή αηπρεκάησλ, 

 (δ) πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο επαηζζεηνπνίεζεο, αλαπηχζζνληαο δξαζηεξηφηεηεο  θαη 
ελεκεξσηηθφ πιηθφ, ζε ζπλεξγαζία κε αληηπξνζσπεπηηθά ζπλδηθάηα ή/θαη ηνπο 
εθπξνζψπνπο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, θαη 

 (ε) παξέρεη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα  ζηήξημεο. 

Καηάξηηζε. 
 

10.-(1) Δπηπιένλ ησλ κέηξσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 11 ησλ πεξί Αζθάιεηαο 
θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Βηνινγηθνί Παξάγνληεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2001, φπσο απηνί 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, παξέρεηαη θαηάιιειε θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ηηο 
πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ηξαπκαηηζκνχο απφ αηρκεξά 
αληηθείκελα, κεηαμχ άιισλ γηα ηα εμήο: 

 (α) Σελ νξζή ρξήζε ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ πνπ πεξηέρνπλ κεραληζκνχο γηα ηελ 
πξνζηαζία απφ αηρκεξά αληηθείκελα, 

 (β) ηε δηνξγάλσζε εηζαγσγηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα φινπο ηνπο λένπο θαη ηνπο 
πξνζσξηλνχο ππαιιήινπο, 

 (γ) ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ έθζεζε ζε αίκα θαη ζε ζσκαηηθά πγξά, 

 (δ) ηα κέηξα πξφιεςεο, φπσο ηηο ζπλήζεηο πξνθπιάμεηο, ηα αζθαιή ζπζηήκαηα 
εξγαζίαο, ηηο νξζέο δηαδηθαζίεο ρξήζεο θαη δηάζεζεο, ηε ζεκαζία ηνπ εκβνιηαζκνχ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο, 

 (ε) ηηο δηαδηθαζίεο αλαθνξάο, αληίδξαζεο θαη παξαθνινχζεζεο θαη ηε ζεκαζία ηνπο, θαη 
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Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

 Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €1,71 ην θαζέλα  
Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00. 

 (ζη) ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ. 

  (2) Οη εξγνδφηεο δηνξγαλψλνπλ θαη παξέρνπλ θαηάξηηζε πνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα 
ηνπο εξγνδνηνχκελνπο. Οη εξγνδφηεο έρνπλ ππνρξέσζε φπσο δίλνπλ άδεηα ζηνπο 
εξγνδνηνχκελνπο πνπ ππνρξενχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε θαηάξηηζε. Η ελ ιφγσ θαηάξηηζε 
παξέρεηαη ηαθηηθά, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο  παξαθνινχζεζεο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη 
ηηο βειηηψζεηο. 

Αλαθνξά. 
 

11.-(1) Η αλαθνξά θάζε αηπρήκαηνο ή πεξηζηαηηθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ρεηξηζκφ 
αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ πεξηιακβάλεη ηελ επαλεμέηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλαθνξάο πνπ 
εθαξκφδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ γηα ζέκαηα πγείαο 
θαη αζθάιεηαο ή/ θαη ησλ αξκφδησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ θαη/ ή ησλ αξκνδίσλ 
εθπξνζψπσλ ηνπ εξγνδνηψλ. Οη κεραληζκνί αλαθνξάο πεξηιακβάλνπλ ηνπηθά, εζληθά θαη 
επξσπατθά ζπζηήκαηα. 

  (2) Οη εξγνδνηνχκελνη αλαθέξνπλ ακέζσο θάζε αηχρεκα ή πεξηζηαηηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε 
ην ρεηξηζκφ αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ ζηνπο εξγνδφηεο ή/θαη ζηνλ ππεχζπλν ή/θαη ζην 
πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Αληίδξαζε θαη 
παξαθνινχζεζε. 
 

12.-(1) Καηαξηίδνληαη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ απφ 
αηρκεξφ αληηθείκελν, νη νπνίεο γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο εξγνδνηνπκέλνπο. Οη δηαδηθαζίεο 
απηέο ζπλάδνπλ κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο ζπιινγηθέο  ζπκβάζεηο, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε. 

  (2) Δηδηθφηεξα, ν εξγνδφηεο- 

 (α) κεξηκλά ακέζσο γηα ηελ πεξίζαιςε ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ εξγνδνηνχκελνπ, κεηαμχ 
άιισλ, κε ηελ παξνρή πξνιεπηηθήο αγσγήο κεηά ηελ έθζεζε θαη ηε δηελέξγεηα θάζε 
αλαγθαίαο ηαηξηθήο εμέηαζεο φηαλ ελδείθλπηαη γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο, θαζψο θαη κε 
ηελ θαηάιιειε παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο, ζχκθσλα κε ηελ ππνυπνπαξάγξαθν 
(iii), ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β), ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 8,  

 (β) δηεξεπλά ηηο αηηίεο θαη ηηο πεξηζηάζεηο ηνπ αηπρήκαηνο ή πεξηζηαηηθνχ θαη ην 
θαηαγξάθεη, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ν εξγνδνηνχκελνο 
θαη ιακβάλεη, εθφζνλ ελδείθλπηαη, ηα θαηάιιεια κέηξα, 

 (γ) ζε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ, εμεηάδεη ηελ αλαγθαηφηεηα παξνρήο ππνζηήξημεο 
ζηνπο εξγνδνηνχκελνπο, εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν, θαη εμαζθαιίδεη ηελ ηαηξηθή 
αγσγή, ηελ απνθαηάζηαζε, ηε ζπλέρηζε ηεο ζρέζεο εξγαζίαο θαη ηε δπλαηφηεηα 
απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη/ ή ηηο ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο. 

  (3) Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ εθαξκφδνληαη ρσξίο επεξεαζκφ ηνπ 
απνξξήηνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπκαηηζκφ, ηε δηάγλσζε θαη ηελ αγσγή. 

http://www.mof.gov.cy/gpo

