ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 186/1995
Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν
λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την
εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου
90/679/EOK και 93/88/EOK
(Φ.Ε.Κ. 97/Α/30-5-1995)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και των άρθρων 3, 4 και 5 του ν. 1338/1983
“Eφαρµογή του κοινοτικού δικαίου.” (34/A), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και
τροποποιηθεί αντιστοίχως µε το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 και µε τα άρθρα 6 παρ. 4
του ν. 1440/1984 και 31 του ν.2076/1992.
2. Tις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1568/85 “Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων.”
(177/A).
3. Tην αριθµ.11/13-10-94 γνώµη του Συµβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας.
4. Tην αριθ. 80170/26.7.94 κοινή Aπόφαση του Πρωθυπουργού και του Yπουργού
Eργασίας “Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Yφυπουργό Eργασίας Γεώργιο Aδαµόπουλο.”
(585/B).
5. Tην YΠ/122/14.7.94 Aπόφαση .Aνάθεση αρµοδιοτήτων στον Aναπληρωτή Yπουργό
Bιοµηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας Xρήστο Pοκόφυλλο. (550/B).
6. Tην αριθ. 6033/1994 κοινή Aπόφαση του Πρωθυπουργού και του Yπουργού Γεωργίας
“Aνάθεση αρµοδιοτήτων στους Yφυπουργούς Γεωργίας Φλώρο Kωνσταντίνου και
Bασίλειο Bασιλακάκη.” (550/B).
7. Tις διατάξεις του άρθρου 29A του ν. 1558/85 “Kυβέρνηση και Kυβερνητικά Όργανα.”
(137/A), που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 “Pύθµιση του θεσµού των
Eπιµελητηρίων κ.τλ.” (154/A).
8.
9.

Ότι µε την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισµού του Yπουργείου Eργασίας ή του κρατικού προϋπολογισµού ή
προϋπολογισµού NΠ∆∆, δεδοµένου ότι οι δαπάνες εντάσσονται στα πλαίσια των
ήδη εγκεκριµένων προϋπολογισµών για την εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 39 του ν. 1836/89, ο οποίος έχει επεκταθεί και στο ∆ηµόσιο.

9. Tην αριθµ. 111/28-2-95 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Eπικρατείας, µετά από πρόταση
των Yπουργών Προεδρίας της Kυβέρνησης, Eσωτερικών, Eθνικής Oικονοµίας,
Oικονοµικών, Yγείας Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων, Bιοµηχανίας Eνέργειας και
Tεχνολογίας, του αναπληρωτή Yπουργού Bιοµηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας και
των Yφυπουργών Γεωργίας και Eργασίας, αποφασίζουµε:

KEΦAΛAIO A΄
ΓENIKEΣ ∆IATAΞEIΣ
Άρθρο 1
Aντικείµενο - Πεδίο εφαρµογής
1. Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η προσαρµογή της Eλληνικής νοµοθεσίας περί
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων προς τις διατάξεις των οδηγιών 90/679/EOK
του Συµβουλίου της 26.11.1990 (E.E.L. 374/1/31.12.1990) και 93/88/EOK του
Συµβουλίου της 12.10.1993 (E.E.L. 268/71/29.10.1993) για την προστασία των
εργαζοµένων από κινδύνους λόγω της έκθεσής τους κατά τη διάρκεια της εργασίας σε
βιολογικούς παράγοντες.
2. Tο παρόν προεδρικό διάταγµα έχει ως αντικείµενο την προστασία των εργαζοµένων
από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους, συµπεριλαµβανοµένης της
πρόληψης των κινδύνων που προέρχονται ή είναι πιθανόν να προέλθουν από την
έκθεση, κατά τη διάρκεια της εργασίας σε βιολογικούς παράγοντες. Oι διατάξεις του
εφαρµόζονται επιπλέον των γενικών διατάξεων για την υγιεινή και την ασφάλεια της
εργασίας που ισχύουν κάθε φορά.
3. Oι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και
εργασίες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονοµικής
δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσονται.
4. Για την εφαρµογή του παρόντος στο ∆ηµόσιο, τα NΠ∆∆ και OTA ισχύουν και οι
ιδιαίτερες ρυθµίσεις της KYA 88555/3293/88 (721/B) “Yγιεινή και ασφάλεια του
προσωπικού του ∆ηµοσίου, των NΠ∆∆ και των OTA” που κυρώθηκε µε το άρθρο 39
του ν. 1836/89 (79/A) “Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης
και άλλες διατάξεις.”
5. Oι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων
δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας και στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η
υγεία του ως άνω προσωπικού, έχοντας υπόψη τους στόχους του παρόντος.
6. Oι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των κειµένων διατάξεων
βάσει των οποίων γίνεται εναρµόνιση του εθνικού µας δικαίου µε την οδηγία
90/219/EOK του Συµβουλίου της 23ης Aπριλίου 1990 για την περιορισµένη χρήση των
γενετικώς τροποποιηµένων µικροοργανισµών και την οδηγία 90/220/EOK του
Συµβουλίου της 23ης Aπριλίου 1990 για την εκούσια απελευθέρωση γενετικώς
τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον.
Άρθρο 2
Oρισµοί - κατάταξη
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως :
α)

Bιολογικοί παράγοντες: Oι µικροοργανισµοί, µεταξύ των οποίων και οι γενετικά
τροποποιηµένοι, οι κυτταροκαλλιέργειες και τα ενδοπαράσιτα του ανθρώπου, που
είναι δυνατόν να προκαλέσουν οποιαδήποτε µόλυνση, αλλεργία ή τοξικότητα.

β)

Mικροοργανισµός: Mικροβιακή οντότητα, κυτταρική ή µη κυτταρική που είναι ικανή
να αναπαράγεται ή να µεταφέρει γενετικό υλικό.

γ)

Kυτταροκαλλιέργεια: H in vitro ανάπτυξη κυττάρων που προέρχονται από
πολυκύτταρους οργανισµούς.

«δ) Αρµόδια επιθεώρηση εργασίας: Οι αρµόδιες υπηρεσίες της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης (Τα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου ή οι ∆ιευθύνσεις
επιθεώρησης εργασίας και οι ∆ιευθύνσεις απασχόλησης µε τα αρµόδια Τµήµατα
τεχνικής και υγειονοµικής επιθεώρησης εργασίας ή τα Τµήµατα και Γραφεία
επιθεώρησης εργασίας κτλ).»
Το παραπάνω µέσα σε «» εδάφιο δ προστίθεται µε την παράγραφο 1, άρθρου 2 του
Π.∆. 174/1997 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/15-7-1997).
2. Oι βιολογικοί παράγοντες κατατάσσονται σε τέσσερις οµάδες κινδύνου, ανάλογα µε το
βαθµό του κινδύνου µόλυνσης :
α)

Bιολογικός παράγοντας της οµάδας 1: Eίναι ο βιολογικός παράγοντας που είναι
απίθανο να προκαλέσει ασθένεια στον άνθρωπο.

β)

Bιολογικός παράγοντας της οµάδας 2: Eίναι ο παράγοντας που µπορεί να
προκαλέσει ασθένεια στον άνθρωπο και θα µπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για
τους εργαζόµενους, ενώ δεν υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να εξαπλωθεί στο
κοινωνικό σύνολο. Γενικώς υπάρχει αποτελεσµατική προληπτική ή θεραπευτική
αγωγή.

γ)

Bιολογικός παράγοντας της οµάδας 3: Eίναι ο παράγοντας που µπορεί να
προκαλέσει ασθένεια στον άνθρωπο και συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τους
εργαζόµενους. Eνδέχεται να υπάρχει κίνδυνος να διαδοθεί στο κοινωνικό σύνολο,
αλλά, γενικώς υπάρχει αποτελεσµατική προληπτική ή θεραπευτική αγωγή.

δ)

Bιολογικός παράγοντας της οµάδας 4: Eίναι ο παράγοντας που προκαλεί
σοβαρή ασθένεια στον άνθρωπο και συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τους
εργαζόµενους. Ενδέχεται να παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο διάδοσης στο κοινωνικό
σύνολο και για τον οποίο συνήθως δεν υπάρχει αποτελεσµατική προληπτική ή
θεραπευτική αγωγή.

3. Aν ένας αξιολογούµενος βιολογικός παράγοντας δεν είναι δυνατόν να καταταχθεί
σαφώς σε µία από τις οµάδες της παραγράφου 2 πρέπει να κατατάσσεται στην
υψηλότερη εξεταζόµενη οµάδα κινδύνου.

KEΦAΛAIO B΄
YΠOXPEΩΣEIΣ TΩN EPΓO∆OTΩN
Άρθρο 3
Eντοπισµός και εκτίµηση των κινδύνων
1. Για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης σε βιολογικούς
παράγοντες, ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του µια γραπτή εκτίµηση των
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Στην εκτίµηση αυτή προσδιορίζεται η φύση, ο βαθµός και η διάρκεια της έκθεσης των
εργαζοµένων, ώστε να είναι δυνατό να αξιολογούνται όλοι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια
ή την υγεία των εργαζοµένων και να καθορίζονται τα ληπτέα µέτρα.
3. Για τις δραστηριότητες που συνεπάγονται έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες διαφόρων
οµάδων, ο κίνδυνος εκτιµάται µε βάση τον κίνδυνο που παρουσιάζουν όλοι οι
επικίνδυνοι βιολογικοί παράγοντες που είναι παρόντες.
4. H εκτίµηση πρέπει να επαναλαµβάνεται τακτικά και, οπωσδήποτε, όταν µεταβάλλονται
καθ’ οιονδήποτε τρόπο οι συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων
στους βιολογικούς παράγοντες.
5. O εργοδότης οφείλει να παρέχει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας τα στοιχεία στα
οποία βασίζεται η εκτίµηση της παραγράφου 1.
6. H εκτίµηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, πραγµατοποιείται βάσει όλων των
διαθέσιµων στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των εξής:
α)

Tης κατάταξης των βιολογικών παραγόντων οι οποίοι συνιστούν ή ενδέχεται να
συνιστούν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, όπως αναφέρεται παράρτηµα III
του άρθρου 17.

β)

Tων συστάσεων της αρµόδιας επιθεώρησης εργασίας οι οποίες αναφέρουν ότι ο
βιολογικός παράγοντας πρέπει να ελέγχεται για να προστατεύεται η υγεία των
εργαζοµένων, στην περίπτωση που οι εργαζόµενοι εκτίθενται ή ενδέχεται να
εκτεθούν στον βιολογικό αυτόν παράγοντα λόγω της εργασίας τους.

γ)

Tων πληροφοριών για τις ασθένειες οι οποίες ενδέχεται να προσβάλλουν τους
εργαζόµενους λόγω της εργασίας τους.

δ)

Tων αλλεργικών ή τοξικών συνεπειών που είναι δυνατόν να έχει η εργασία τους.

ε)

Tης γνώσης µιας ασθένειας που έχει διαγνωσθεί σε έναν εργαζόµενο και η οποία
συνδέεται άµεσα µε την εργασία του.
Άρθρο 4
Eφαρµογή των διαφόρων άρθρων σύµφωνα µε την εκτίµηση των κινδύνων

1. Tα άρθρα 5 έως 17 δεν εφαρµόζονται, εάν από τα αποτελέσµατα της εκτίµησης που
αναφέρεται στο άρθρο 3 αποδεικνύεται ότι η έκθεση ή η ενδεχόµενη έκθεση αφορά

βιολογικό παράγοντα της οµάδας 1 µε κίνδυνο για την υγεία των εργαζοµένων που δεν
µπορεί να προσδιοριστεί. Θα πρέπει, ωστόσο, να τηρούνται οι προβλέψεις της
παραγράφου 1 του παραρτήµατος VI του άρθρου 17.
2. Eάν από τα αποτελέσµατα της εκτίµησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 αποδεικνύεται
ότι η δραστηριότητα δεν συνεπάγεται ηθεληµένη πρόθεση χειρισµού ή χρήσης κάποιου
βιολογικού παράγοντα, αλλά ότι µπορεί να οδηγήσει σε έκθεση των εργαζοµένων σε
κάποιο βιολογικό παράγοντα, όπως κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, των οποίων
ενδεικτικός κατάλογος περιέχεται στο παράρτηµα I του άρθρου 17, εφαρµόζονται τα
άρθρα 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 και 14, εκτός εάν βάσει των αποτελεσµάτων της
αναφερόµενης στο άρθρο 3 εκτίµησης, η εφαρµογή τους δεν κρίνεται αναγκαία.
Άρθρο 5
Aντικατάσταση
O εργοδότης αποφεύγει τη χρήση επιβλαβών βιολογικών παραγόντων, εφόσον αυτό
επιτρέπεται από τη φύση της δραστηριότητας, αντικαθιστώντας τους από βιολογικούς
παράγοντες οι οποίοι υπό τις συνθήκες χρήσης τους και βάσει των υπαρχουσών
γνώσεων είναι ακίνδυνοι ή λιγότερο επικίνδυνοι για την υγεία των εργαζοµένων.
Άρθρο 6
Περιορισµός των κινδύνων
1. H έκθεση των εργαζοµένων πρέπει να προλαµβάνεται όταν, από τα αποτελέσµατα της
εκτίµησης που αναφέρεται στο άρθρο 3, προκύπτει ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία ή
την ασφάλειά τους.
2. Eάν αυτό δεν είναι τεχνικώς εφικτό, λόγω της δραστηριότητας και της εκτίµησης του
κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 3, ο κίνδυνος έκθεσης πρέπει να µειώνεται σε
τόσο χαµηλό επίπεδο ώστε να προστατεύεται επαρκώς η υγεία και η ασφάλεια των
εργαζοµένων, ιδίως µε τη λήψη των ακόλουθων µέτρων τα οποία πρέπει να
εφαρµόζονται βάσει των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 3:
α)

Περιορισµό στο ελάχιστο δυνατόν, του αριθµού των εργαζοµένων που εκτίθενται ή
ενδέχεται να εκτεθούν.

β)

Σχεδιασµό των µεθόδων εργασίας και των τεχνικών µέτρων ελέγχου έτσι ώστε να
αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η απελευθέρωση βιολογικών παραγόντων στο
χώρο εργασίας.

γ)

Mέτρα συλλογικής προστασίας ή/και, όταν δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί η
έκθεση µε άλλον τρόπο, µέτρα ατοµικής προστασίας.

δ)

Mέτρα υγιεινής συµβατά µε την πρόληψη ή τον περιορισµό της λόγω λάθους
µεταφοράς ή απελευθέρωσης κάποιου βιολογικού παράγοντα από το χώρο
εργασίας.

ε)

Xρήση του σήµατος βιολογικού κινδύνου που περιγράφεται στο παράρτηµα II του
άρθρου 17 και άλλων σχετικών προειδοποιητικών σηµάτων.

στ) Eκπόνηση σχεδίων για την αντιµετώπιση ατυχηµάτων στα οποία ενέχονται
βιολογικοί παράγοντες.
ζ)

Έλεγχος, όπου απαιτείται και είναι τεχνικώς εφικτό, της παρουσίας βιολογικών
παραγόντων εκτός του χώρου του πρωτογενούς φυσικού περιορισµού.

η)

Mέσα για την ασφαλή συλλογή, αποθήκευση και αποκοµιδή των αποβλήτων από
τους εργαζόµενους, ύστερα από τυχόν απαιτούµενη κατάλληλη επεξεργασία. Στα
µέτρα αυτά συµπεριλαµβάνεται η χρήση ασφαλών και αναγνωρίσιµων δοχείων.

θ)

Mέτρα για τον ασφαλή χειρισµό και µεταφορά των βιολογικών παραγόντων στο
χώρο εργασίας.
Άρθρο 7
Eνηµέρωση της αρµόδιας αρχής

1. Όταν από τα αποτελέσµατα της εκτίµησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 προκύπτει ότι
υπάρχει κίνδυνος για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζοµένων, ο εργοδότης οφείλει
να θέτει στη διάθεση της αρµόδιας επιθεώρησης εργασίας τις κατάλληλες πληροφορίες
σχετικά µε:
α)

Tα αποτελέσµατα της αξιολόγησης.

β)

Tις δραστηριότητες κατά τις οποίες οι εργαζόµενοι έχουν εκτεθεί ή ενδέχεται να
έχουν εκτεθεί σε βιολογικούς παράγοντες.

γ)

Tον αριθµό των εργαζοµένων που έχουν εκτεθεί.

δ)

Tο ονοµατεπώνυµο και τα τυπικά προσόντα του τεχνικού ασφάλειας και του
γιατρού εργασίας της επιχείρησης.

ε)

Tα προστατευτικά και προληπτικά µέτρα που λαµβάνονται, συµπεριλαµβανοµένων
των διαδικασιών και µεθόδων εργασίας.

στ) Ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την προστασία των εργαζοµένων από έκθεση σε
βιολογικό παράγοντα της οµάδας 3 ή της οµάδας 4, η οποία θα µπορούσε να
προκληθεί από βλάβη του φυσικού περιορισµού.
2. Oι εργοδότες πρέπει να πληροφορούν αµέσως την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας για
οποιοδήποτε ατύχηµα το οποίο ενδέχεται να οδήγησε σε απελευθέρωση κάποιου
βιολογικού παράγοντα και θα µπορούσε να προκαλέσει σοβαρή µόλυνση ή/και
ασθένεια του ανθρώπου.
3. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της επιχείρησης, ο κατάλογος που προβλέπεται
στο άρθρο 11 και ο ιατρικός φάκελος που αναφέρεται στο άρθρο 14 αποστέλλονται
στον αρµόδιο ασφαλιστικό οργανισµό, ενώ επίσης αντίγραφα αυτών των φακέλων
αποστέλλονται στις ιατρικές υπηρεσίες του Kέντρου Yγιεινής και Aσφάλειας της
Eργασίας του Yπουργείου Eργασίας για ερευνητικούς σκοπούς.

Άρθρο 8
Yγιεινή και ατοµική προστασία
1. Kατά την άσκηση δραστηριοτήτων οι οποίες συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την
ασφάλεια των εργαζοµένων λόγω της εργασίας µε βιολογικούς παράγοντες, οι
εργοδότες είναι υποχρεωµένοι να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζουν
ότι:
α)

Oι εργαζόµενοι δεν τρώγουν και δεν πίνουν στους χώρους εργασίας στους οποίους
υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης από βιολογικούς παράγοντες.

β)

Xορηγείται στους εργαζόµενους κατάλληλος προστατευτικός ιµατισµός ή άλλος
κατάλληλος ειδικός ιµατισµός.

γ)

Tίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων επαρκείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις
λουτρών και αποχωρητηρίων, καθώς και ενδεχοµένως συστήµατα για την πλύση
των µατιών ή/και αντισηπτικά του δέρµατος.

δ)

O αναγκαίος προστατευτικός εξοπλισµός
i)

διατηρείται κατάλληλα σε καθορισµένο χώρο,

ii)

ελέγχεται και καθαρίζεται, αν είναι δυνατόν, πριν, και οπωσδήποτε, µετά από
κάθε χρήση,

iii) επιδιορθώνεται, αν είναι ελαττωµατικός, ή αντικαθίσταται πριν από νέα χρήση.
ε)

Έχουν καθοριστεί διαδικασίες για τη λήψη, το χειρισµό και την επεξεργασία
δειγµάτων ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης.

2. Tα ενδύµατα εργασίας και ο προστατευτικός εξοπλισµός, συµπεριλαµβανοµένου του
προστατευτικού ιµατισµού που αναφέρεται στην παράγραφο 1, που ενδέχεται να έχουν
µολυνθεί από βιολογικούς παράγοντες, πρέπει να αφαιρούνται κατά την αποχώρηση
από το χώρο εργασίας και, πριν ληφθούν τα µέτρα που αναφέρονται στη παράγραφο 3,
να αποθηκεύονται χωριστά από τον υπόλοιπο ιµατισµό.
3. O εργοδότης οφείλει να φροντίζει για την απολύµανση και τον καθαρισµό ή, εφόσον
είναι απαραίτητο, την καταστροφή του ιµατισµού και του προστατευτικού εξοπλισµού
που αναφέρεται στη παράγραφο 1.
4. Tο κόστος των µέτρων που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 δεν βαρύνει τους
εργαζοµένους.
Άρθρο 9
Eκπαίδευση των εργαζοµένων
1. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ο
εργοδότης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε οι εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους
στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση να λαµβάνουν κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση,
βάσει όλων των διαθέσιµων πληροφοριών, ιδίως µε τη µορφή ενηµέρωσης και οδηγιών,
σχετικά µε:

α)

Tους ενδεχόµενους κινδύνους για την υγεία.

β)

Tις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται για την πρόληψη της έκθεσης.

γ)

Tις απαιτήσεις υγιεινής.

δ)

Tη χρήση του προστατευτικού εξοπλισµού και ιµατισµού.

ε)

Tα µέτρα που πρέπει να λαµβάνουν οι εργαζόµενοι σε περίπτωση ατυχήµατος και
για την πρόληψη ατυχηµάτων.

2. H εκπαίδευση που αναφέρεται στη παράγραφο 1 πρέπει:
α)

Nα παρέχεται κατά την έναρξη της εργασίας που συνεπάγεται επαφή µε
βιολογικούς παράγοντες.

β)

Nα προσαρµόζεται στην εξέλιξη των κινδύνων και στην εµφάνιση νέων κινδύνων.

γ)

Nα επαναλαµβάνεται περιοδικά, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.
Άρθρο 10
Eνηµέρωση των εργαζοµένων

1. Στα πλαίσια της ενηµέρωσης των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, οι
εργοδότες οφείλουν να παρέχουν γραπτές οδηγίες στο χώρο εργασίας και, εφόσον
απαιτείται, να αναρτούν αφίσες στις οποίες ορίζεται τουλάχιστον η διαδικασία που
πρέπει να ακολουθείται στην περίπτωση:
α)

Σοβαρού ατυχήµατος ή περιστατικού που σχετίζεται µε τον χειρισµό βιολογικού
παράγοντα.

β)

Xειρισµού βιολογικού παράγοντα της οµάδας 4.

2. Oι εργαζόµενοι οφείλουν να αναφέρουν αµέσως κάθε ατύχηµα ή περιστατικό που
σχετίζεται µε τον χειρισµό βιολογικού παράγοντα στον εργοδότη, στον τεχνικό
ασφάλειας και στο γιατρό εργασίας.
3. Oι εργοδότες οφείλουν να ενηµερώνουν αµέσως τους εργαζόµενους ή/και τους
εκπροσώπους τους για κάθε ατύχηµα ή περιστατικό το οποίο ενδέχεται να έχει
προκαλέσει απελευθέρωση βιολογικού παράγοντα και το οποίο θα µπορούσε να
προκαλέσει σοβαρή ανθρώπινη µόλυνση ή / και ασθένεια. Eπιπλέον οι εργοδότες
οφείλουν να ενηµερώνουν τους εργαζόµενους ή/και τους εκπροσώπους τους στην
επιχείρηση ή την εγκατάσταση το ταχύτερο δυνατόν για τα σοβαρά ατυχήµατα ή
περιστατικά, για τις αιτίες τους και για τα µέτρα που λαµβάνονται ή που θα ληφθούν για
να επανορθωθεί η κατάσταση.
4. Kάθε εργαζόµενος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του καταλόγου που αναφέρεται
στο άρθρο 11 και οι οποίες τον αφορούν προσωπικά.
5. Oι εργαζόµενοι ή / και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση έχουν
πρόσβαση σε ανώνυµες συλλογικές πληροφορίες.

6. Oι εργοδότες παρέχουν στους εργαζόµενους ή/και τους εκπροσώπους τους, ύστερα
από σχετική αίτησή τους, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 7.
Άρθρο 11
Kατάλογοι εκτιθέµενων εργαζοµένων
1. Oι εργοδότες τηρούν κατάλογο των εργαζοµένων που εκτίθενται σε βιολογικούς
παράγοντες της οµάδας 3 και 4. O κατάλογος αυτός αναφέρει το είδος της εκτελούµενης
εργασίας, και εφόσον είναι δυνατόν, το βιολογικό παράγοντα στον οποίο έχουν εκτεθεί
οι εργαζόµενοι, καθώς και τα στοιχεία τα σχετικά µε την έκθεση, τα ατυχήµατα και τα
περιστατικά, ανάλογα µε την περίπτωση.
2. O κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατηρείται επί 10 τουλάχιστον έτη
µετά από το πέρας της έκθεσης.
3. O κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατηρείται επί σαράντα έτη µετά από
την τελευταία γνωστή έκθεση στις παρακάτω περιπτώσεις έκθεσης οι οποίες µπορούν
να οδηγήσουν σε µόλυνση:
α)

Aπό βιολογικούς παράγοντες που είναι γνωστό ότι µπορούν να προκαλέσουν
µόνιµες ή λανθάνουσες µολύνσεις.

β)

Που δεν µπορεί να διαγνωσθεί, µε βάση τις σηµερινές γνώσεις, παρά µόνο όταν
εκδηλωθεί η ασθένεια, µετά την παρέλευση πολλών ετών.

γ)

Που εµφανίζει ιδιαίτερα µεγάλες περιόδους επώασης πριν από την εκδήλωση της
ασθένειας.

δ)

Που οδηγεί σε ασθένεια η οποία εµφανίζει κατά καιρούς υποτροπές επί µεγάλο
χρονικό διάστηµα παρά την θεραπευτική αγωγή.

ε)

Που µπορεί να έχει σοβαρές µακροπρόθεσµες συνέπειες.

4. O τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας ή/και ο γιατρός του ασφαλιστικού
οργανισµού στον οποίο ανήκει ο εργαζόµενος, καθώς και ο τεχνικός και υγειονοµικός
επιθεωρητής εργασίας έχουν πρόσβαση στον κατάλογο που αναφέρεται στην
παράγραφο 1.
Άρθρο 12
∆ιαβούλευση και συµµετοχή των εργαζοµένων
Στα πλαίσια της διαβούλευσης και της συµµετοχής των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις οι εργοδότες ζητούν τη γνώµη των εργαζοµένων ή/και των
εκπροσώπων τους και διευκολύνουν τη συµµετοχή τους, αναφορικά µε τα θέµατα που
σχετίζονται µε την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 13
Kοινοποίηση στην αρµόδια αρχή
1. Kοινοποιείται εκ των προτέρων στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας η χρήση για πρώτη
φορά:
α)

Tων βιολογικών παραγόντων της οµάδας 2.

β)

Tων βιολογικών παραγόντων της οµάδας 3.

γ)

Tων βιολογικών παραγόντων της οµάδας 4.
H κοινοποίηση γίνεται τουλάχιστον τριάντα ηµέρες πριν από την έναρξη των
εργασιών.
Mε την επιφύλαξη της παραγράφου 2, κοινοποιείται εκ των προτέρων και η χρήση
για πρώτη φορά κάθε περαιτέρω βιολογικού παράγοντα της οµάδας 4 και κάθε
νέου περαιτέρω βιολογικού παράγοντα της οµάδας 3, όπου ο ίδιος ο εργοδότης
προσωρινά κατατάσσει αυτόν το βιολογικό παράγοντα.

2. Aπό τα εργαστήρια που παρέχουν διαγνωστικές υπηρεσίες που έχουν σχέση µε
παράγοντες της οµάδας 4 απαιτείται µόνο αρχική κοινοποίηση της πρόθεσής τους.
3. Kοινοποίηση εκ νέου πρέπει να γίνεται σε περίπτωση που υφίστανται ουσιώδεις
αλλαγές, σηµαντικές για την ασφάλεια ή την υγεία στο χώρο εργασίας, στις µεθόδους
και τις διαδικασίες, οι οποίες καθιστούν ανεπαρκή την προγενέστερη κοινοποίηση.
4. H κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο αυτό περιλαµβάνει:
α)

Tο όνοµα και τη διεύθυνση της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης.

β)

Tο ονοµατεπώνυµο και τα τυπικά προσόντα του τεχνικού ασφάλειας και του
γιατρού εργασίας της επιχείρησης.

γ)

Tα αποτελέσµατα της εκτίµησης που αναφέρεται στο άρθρο 3.

δ)

Tο είδος του βιολογικού παράγοντα.

ε)

Tα προβλεπόµενα προληπτικά και προστατευτικά µέτρα.
Άρθρο 14
Eπίβλεψη της υγείας - Iατρική παρακολούθηση

1. Eάν τα αποτελέσµατα της εκτίµησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 καταδεικνύουν
κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζοµένων, ο εργοδότης έχει την
υποχρέωση:
α)

Nα χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας, όπως αυτός ορίζεται στο ν.
1568/85, ανεξάρτητα από τον αριθµό εργαζοµένων στην επιχείρηση ή/και την
εγκατάσταση.

β)

Nα εξασφαλίζει σύµφωνα µε τις υποδείξεις του γιατρού εργασίας, ότι κάθε
εργαζόµενος, πριν από την έκθεση και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήµατα,
υπόκειται σε ιατρική εξέταση για την εκτίµηση της κατάστασης της υγείας του.

γ)

Nα λαµβάνει άµεσα µέτρα ατοµικής υγιεινής των εργαζοµένων και µέτρα υγιεινής
της εργασίας.

2. Mε την εκτίµηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 πρέπει να εντοπίζονται οι εργαζόµενοι
για τους οποίους ενδέχεται να απαιτούνται ειδικά προστατευτικά µέτρα.
3. Πρέπει να διατίθενται, όταν χρειάζεται, αποτελεσµατικά εµβόλια στους εργαζόµενους
που δεν έχουν ήδη ανοσοποιηθεί κατά του βιολογικού παράγοντα στον οποίο εκτίθενται
ή ενδέχεται να εκτεθούν.
Oταν οι εργοδότες διαθέτουν εµβόλια πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το συνιστώµενο
κώδικα συµπεριφοράς που περιέχεται στο παράρτηµα VII του άρθρου 17.
4. Eάν διαπιστωθεί ότι ένας εργαζόµενος πάσχει από µόλυνση ή/και ασθένεια για την
οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι οφείλεται στην έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες κατά
την εργασία, ο γιατρός εργασίας ή/και ο γιατρός του ασφαλιστικού οργανισµού στον
οποίο ανήκει ο εργαζόµενος παρέχει ιατρική παρακολούθηση στους άλλους
εργαζόµενους που έχουν υποστεί παρόµοια έκθεση.
Στην περίπτωση αυτή, πραγµατοποιείται επαναξιολόγηση του κινδύνου έκθεσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 3.
5. Σε περιπτώσεις όπου γίνεται ιατρική παρακολούθηση, τηρείται ατοµικός ιατρικός
φάκελος για τουλάχιστον δέκα έτη µετά από το τέλος της έκθεσης.
Στις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3, ο ατοµικός
ιατρικός φάκελος τηρείται για διάστηµα σαράντα ετών από την τελευταία γνωστή
έκθεση.
6. O γιατρός εργασίας ή/και ο γιατρός του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο ανήκει ο
εργαζόµενος προτείνει τα τυχόν προστατευτικά ή προληπτικά µέτρα που πρέπει να
λαµβάνονται για τους επιµέρους εργαζοµένους. Στην περίπτωση αυτή ο γιατρός του
ασφαλιστικού οργανισµού ενηµερώνει την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
7. Στους εργαζόµενους πρέπει να παρέχονται πληροφορίες και συµβουλές σχετικά µε την
τυχόν ιατρική παρακολούθηση στην οποία ενδέχεται να υποβληθούν µετά το τέλος της
έκθεσης.
8. Oι εργαζόµενοι έχουν πρόσβαση στα αποτελέσµατα της ιατρικής παρακολούθησης που
τους αφορούν. Eπανεξέταση των αποτελεσµάτων της ιατρικής παρακολούθησης
µπορούν να ζητούν ο εργοδότης και οι εν λόγω εργαζόµενοι.
9. Στο παράρτηµα IV του άρθρου 17 περιέχονται πρακτικές συστάσεις για την ιατρική
παρακολούθηση των εργαζοµένων.
10.Όλες οι περιπτώσεις ασθενείας ή θανάτου των εργαζοµένων, µετά την διαδικασία
ολοκλήρωσης της διάγνωσης µε την οποία διαπιστώνεται ότι οφείλονται στην
επαγγελµατική έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες, αναγγέλλονται άµεσα από τον

γιατρό εργασίας µέσω της επιχείρησης ή/και από τον ασφαλιστικό οργανισµό στην
αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
11.Tο Yπουργείο Eργασίας κοινοποιεί στην Eπιτροπή της Eυρωπαϊκής Ένωσης όλα τα
στοιχεία που αναφέρονται στη παράγραφο 10.
Άρθρο 15
Iατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες εκτός από τα διαγνωστικά εργαστήρια
1. Kατά την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 3, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή
στα ακόλουθα σηµεία:
α)

Tην αβεβαιότητα σχετικά µε την παρουσία βιολογικών παραγόντων στον
οργανισµό των ασθενών ανθρώπων ή ζώων και σε υλικό ή δείγµατα που
λαµβάνονται από αυτούς.

β)

Tους κινδύνους από βιολογικούς παράγοντες για τους οποίους είναι γνωστό ή
υπάρχουν υπόνοιες ότι υπάρχουν στον οργανισµό των ασθενών ανθρώπων ή
ζώων και το υλικό ή δείγµατα που έχουν ληφθεί από αυτούς.

γ)

Tους κινδύνους που συνεπάγεται η φύση της εργασίας.

2. Oι αρµόδιες υγειονοµικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες καθορίζουν τα κατάλληλα µέτρα
για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων.
Tα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων:
α)

Tον καθορισµό κατάλληλων µεθόδων καθαρισµού και απολύµανσης.

β)

Tον καθορισµό µεθόδων για τον ασφαλή χειρισµό και αποκοµιδή των µολυσµένων
απορριµµάτων.

3. Στην περίπτωση µονάδων αποµόνωσης στις οποίες υπάρχουν ασθενείς ή ασθενή ζώα
για τους οποίους ή τα οποία είναι γνωστό ή υπάρχει υπόνοια ότι έχουν µολυνθεί από
βιολογικούς παράγοντες της οµάδας 3 ή της οµάδας 4, τα µέτρα περιορισµού πρέπει να
επιλέγονται µεταξύ των µέτρων που αναφέρονται στο παράρτηµα V του άρθρου 17
στήλη A, προκειµένου να µειώνουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο µόλυνσης.
4. Oι νοµαρχιακού επιπέδου υγειονοµικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες ενηµερώνουν άµεσα
τις κεντρικές υπηρεσίες τους για τα µέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.
Άρθρο 16
Eιδικά µέτρα για τις βιοµηχανικές µεθόδους παραγωγής, τα εργαστήρια και τους
θαλάµους ζώων
1. Στα εργαστήρια, συµπεριλαµβανοµένων των διαγνωστικών εργαστηρίων, και τους
χώρους που προορίζονται για πειραµατόζωα τα οποία έχουν ηθεληµένα µολυνθεί από
βιολογικούς παράγοντες των οµάδων 2, 3 ή 4 ή τα οποία είναι, ή υπάρχουν υποψίες ότι
είναι φορείς των παραγόντων αυτών πρέπει να λαµβάνονται τα εξής µέτρα:

α)

Tα εργαστήρια που εκτελούν εργασίες οι οποίες προϋποθέτουν το χειρισµό
βιολογικών παραγόντων των οµάδων 2, 3 ή 4 για ερευνητικούς, αναπτυξιακούς,
εκπαιδευτικούς ή διαγνωστικούς σκοπούς, καθορίζουν τα µέτρα περιορισµού
σύµφωνα µε το παράρτηµα V του άρθρου 17, προκειµένου να µειώνουν στο
ελάχιστο τον κίνδυνο µόλυνσης.

β)

Mετά την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 καθορίζονται µέτρα σύµφωνα
µε το παράρτηµα V του άρθρου 17, αφού καθοριστεί το επίπεδο φυσικού
περιορισµού που απαιτείται για τους βιολογικούς παράγοντες ανάλογα µε το βαθµό
του κινδύνου.
Oι δραστηριότητες που περιλαµβάνουν το χειρισµό κάποιου βιολογικού παράγοντα
πρέπει να εκτελούνται:
i)

Mόνον σε ζώνες εργασίας που ανταποκρίνονται τουλάχιστον στο επίπεδο
περιορισµού 2 για βιολογικό παράγοντα της οµάδας 2.

ii)

Mόνον σε ζώνες εργασίας που ανταποκρίνονται τουλάχιστον στο επίπεδο
περιορισµού 3 για βιολογικό παράγοντα της οµάδας 3.

iii) Mόνον σε ζώνες εργασίας που ανταποκρίνονται τουλάχιστον στο επίπεδο
περιορισµού 4 για βιολογικό παράγοντα της οµάδας 4.
γ)

Tα εργαστήρια που χειρίζονται υλικά σχετικά µε τα οποία υπάρχει αβεβαιότητα ως
προς την παρουσία βιολογικών παραγόντων ικανών να προκαλέσουν ασθένεια
στον άνθρωπο, αλλά τα οποία δεν έχουν σκοπό να ασχοληθούν µε τους καθαυτό
βιολογικούς παράγοντες (δηλαδή να τους καλλιεργήσουν ή να τους
συγκεντρώσουν), πρέπει να εφαρµόζουν τουλάχιστον επίπεδο περιορισµού 2.
Πρέπει να χρησιµοποιούνται, ανάλογα µε την περίπτωση, τα επίπεδα περιορισµού
3 και 4, όταν είναι γνωστό ή υπάρχει υπόνοια ότι είναι αναγκαία, εκτός εάν οι
κατευθυντήριες γραµµές των αρµοδίων υπηρεσιών των Yπουργείων Eργασίας,
Yγείας Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων, Γεωργίας και του Γενικού Xηµείου
του Kράτους ορίζουν ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, επαρκεί χαµηλότερο επίπεδο
περιορισµού.

2. Όσον αφορά τις βιοµηχανικές µεθόδους που χρησιµοποιούν βιολογικούς παράγοντες
των οµάδων 2, 3 ή 4 πρέπει να λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα:
α)

Oι αρχές περιορισµού οι οποίες εκτίθενται στην παράγραφο 1, στοιχείο β δεύτερο
εδάφιο , πρέπει να ισχύουν και για τις βιοµηχανικές µεθόδους, βάσει των
πρακτικών µέτρων και των καταλλήλων διαδικασιών που αναφέρονται στο
παράρτηµα VI του άρθρου 17.

β)

Σε συνάρτηση µε την εκτίµηση του κινδύνου που συνεπάγεται η χρησιµοποίηση
των βιολογικών παραγόντων των οµάδων 2, 3, ή 4, τα Yπουργεία Eργασίας, Yγείας
Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων, Γεωργίας και το Γενικό Xηµείο του Kράτους
µετά από γνωµοδότηση του Συµβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας
µπορούν να αποφασίζουν κατάλληλα µέτρα που πρέπει να εφαρµόζονται κατά τη
βιοµηχανική χρήση αυτών των βιολογικών παραγόντων.

γ)

Για όλες τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το παρόν άρθρο και για τις
οποίες δεν υπήρξε δυνατότητα οριστικής αξιολόγησης ενός βιολογικού παράγοντα,

αλλά είναι πιθανό η ενδεχόµενη χρήση του παράγοντα αυτού να συνεπάγεται
σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των εργαζοµένων, οι δραστηριότητες αυτές πρέπει
να εκτελούνται µόνον σε χώρους εργασίας που ανταποκρίνονται τουλάχιστον στο
επίπεδο περιορισµού 3.
KEΦAΛAIO Γ΄
∆IAΦOPEΣ ∆IATAΞEIΣ
Άρθρο 17
Προσάρτηση των παραρτηµάτων
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος τα παρακάτω
παραρτήµατα:
1. ΠAPAPTHMA I που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.
2. ΠAPAPTHMA II που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο ε.
3. ΠAPAPTHMA III που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 6 εδάφιο α.
4. ΠAPAPTHMA IV που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 9.
5. ΠAPAPTHMA V που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 και στο άρθρο 16
παράγραφος 1 εδάφια α και β.
6. ΠAPAPTHMA VI που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 16
παράγραφος 2 εδάφιο α
7. ΠAPAPTHMA VII που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3.
ΠAPAPTHMA I

EN∆EIKTIKOΣ KATAΛOΓOΣ ∆PAΣTHPIOTHTΩN
[Άρθρο 4, παράγραφος 2]
1. Eργασίες σε εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίµων.
2. Eργασίες στον τοµέα της γεωργίας.
3. ∆ραστηριότητες κατά τις οποίες υπάρχει επαφή µε ζώα ή/και προϊόντα ζωικής
προέλευσης.
4. Eργασίες στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης, συµπεριλαµβανοµένων των
µονάδων αποµόνωσης και νεκροψίας.
5. Eργασίες σε κλινικά, κτηνιατρικά και διαγνωστικά εργαστήρια, εξαιρουµένων των
διαγνωστικών µικροβιολογικών εργαστηρίων.
6. Eργασίες σε εγκαταστάσεις διάθεσης απορριµµάτων.
7. Eργασίες σε εγκαταστάσεις καθαρισµού λυµάτων.

ΠAPAPTHMA II
ΣHMA BIOΛOΓIKOY KIN∆YNOY
[Άρθρο. 6 παρ.2 εδαφ.ε]

ΠAPAPTHMA III
KOINOTIKH TAΞINOMHΣH BIOΛOΓIKΩN ΠAPAΓONTΩN
[Άρθρο 3 παράγραφος 6 εδάφιο α]
ΕlΣΑΓΩΓlΚΕΣ ΣΗΜΕlΩΣΕlΣ
1. Σύµφωνα µε το πεδίο εφαρµογής του παρόντος, ταξινοµούνται µόνον οι παράγοντες
που αποδεδειγµένως προκαλούν µολυσµατικές ασθένειες στον άνθρωπο.
Ενδεχοµένως προστίθενται δείκτες της τοξικότητας ή αλλεργικότητας αυτών των
παραγόντων.
Οι παράγοντες που είναι παθογόνοι για τα ζώα και τα φυτά και οι οποίοι
αποδεδειγµένως δεν επηρεάζουν τον άνθρωπο, παραλείπονται.
O παρών πρώτος κατάλογος ταξινοµηµένων βιολογικών παραγόντων δεν περιλαµβάνει
τους γενετικώς τροποποιηµένους µικροοργανισµούς.
2. H ταξινόµηση των βιολογικών παραγόντων γίνεται βάσει των επιδράσεών τους στους
υγιείς εργαζοµένους.
∆εν λαµβάνονται χωριστά υπόψη οι ιδιαίτερες επιδράσεις των παραγόvτων αυτών σε
εργαζόµενους των οποίων η ευαισθησία σε µολύνσεις µπορεί να επηρεάζεται από µία ή
περισσότερες αιτίες, όπως π.χ. προϋπάρχουσα ασθένεια, φαρµακευτική αγωγή,
ανοσολογική ανεπάρκεια, εγκυµοσύνη ή θηλασµός.
Η αξιολόγηση των κινδύνων που απαιτείται δυνάµει του παρόντος πρέπει επίσης να
καλύπτει τον πρόσθετο κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται οι εργαζόµενοι αυτοί.
Στο πλαίσιο ορισµένων βιοµηχανικών µεθόδων παραγωγής, εργαστηριακών εργασιών
ή δραστηριοτήτων σε χώρους που προορίζοvται για πειραµατόζωα, οι οποίες

συνεπάγονται ή ενδέχεται να συνεπάγονται έκθεση των εργαζοµένων σε βιολογικούς
παράγοντες των οµάδων 3 ή 4, τα µέτρα τεχνικής πρόληψης που εφαρµόζονται πρέπει
να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος.
3. Οι βιολογικοί παράγοντες που δεν ταξινοµούνται στις οµάδες 2 έως 4 του καταλόγου,
δεν ταξινοµούνται αναγκαστικά στην οµάδα 1.
Στην περίπτωση παραγόντων µε πολλά είδη αποδεδειγµένως παθογόνα για τον
άνθρωπο o κατάλογος περιλαµβάνει όσα είδη συναντώνται συχνότερα σε ασθένειες, µια
γενικότερη δε µνεία δηλώνει ότι και άλλα είδη που ανήκουν στο ίδιο γένος ενδέχεται να
έχουν επιπτώσεις στην υγεία.
Όταν στον κατάλογο βιολογικών παραγόντων αναφέρεται ένα ολόκληρο γένος, εννοείται
ότι τα είδη και τα στελέχη που αποδεδειγµένως δεν είναι παθογόνα παραλείπονται από
τον κατάλογο αυτόν.
4. Σε περίπτωση που ένα στέλεχος είναι εξασθενηµένο ή έχει χάσει γνωστά λοιµογόνα
γονίδια, o περιορισµός που απαιτείται από την ταξινόµηση του γονικού του στελέχους
δεν είναι αναγκαστικό να εφαρµόζεται, µε την επιφύλαξη όµως ότι θα αξιολογείται
δεόντως ο ενδεχόµενος κίνδυνος που αντιπροσωπεύει στο χώρο εργασίας.
Για παράδειγµα, αυτό ισχύει σε περίπτωση που το στέλεχος αυτό πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί ως προϊόν ή συστατικό προϊόντος προοριζοµένου για προφύλαξη ή
θεραπεία.
5. H ονοµατολογία των παραγόντων που χρησιµοποιείται για την παρούσα ταξινόµηση
αντικατοπτρίζει και τηρεί τις πλέον πρόσφατες διεθνείς συµφωνίες σχετικά µε την
ταξινόµηση και την ονοµατολογία των παραγόντων οι οποίες ισχύουν κατά τη στιγµή
κατάρτισης του καταλόγου.
6. O κατάλογος ταξινοµηµένων βιολογικών παραγόντων αντικατοπτρίζει την κατάσταση
των επιστηµονικών γνώσεων κατά το χρόνο σύνταξής του.
7. Oι αρµόδιες αρχές µετά από γνώµη του Συµβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της
Eργασίας µεριµνούν ώστε όλοι οι ιοί που έχουν ήδη αποµονωθεί στον άνθρωπο και δεν
έχουν ακόµη αξιολογηθεί και ταξινοµηθεί στο παρόν παράρτηµα να ταξινοµούνται στην
οµάδα 2 τουλάχιστον, εκτός εάν έχουν αποδείξεις ότι οι ιοί αυτοί δεν προκαλούν
ασθένειες στον άνθρωπο.
8. Ορισµένοι βιολογικοί παράγοντες της οµάδας 3, επισηµαινόµενοι στον επισυναπτόµενο
κατάλογο µε έναν αστερίσκο, µπορεί να παρουσιάζουν περιορισµένο κίνδυνο µόλυνσης
των εργαζοµένων διότι κανονικά δεν µεταδίδονται δια του αέρος.
Oι αρµόδιες αρχές µετά από γνώµη του Συµβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της
Eργασίας αξιολογούν τα εφαρµοστέα µέτρα περιορισµού των παραγόντων αυτών
συνεκτιµώντας τις ιδιαιτερότητες των οικείων δραστηριοτήτων και την ποσότητα του
συγκεκριµένου παράγοντος και αποφασίζουν αν, υπό ορισµένες συνθήκες, ορισµένα
των µέτρων αυτών µπορούν να µην εφαρµοσθούν.
9. Οι κανόνες περιορισµού, οι οποίοι απορρέουν από την ταξινόµηση των παρασίτων,
εφαρµόζονται αποκλειστικά και µόνο στα στάδια του κύκλου του παρασίτου που
ενδέχεται να είναι λοιµώδη για τον άνθρωπο στο χώρο εργασίας.

10.O κατάλογος περιλαµβάνει χωριστές ενδείξεις όταν οι βιολογικοί παράγοντες ενδέχεται
να προκαλούν αλλεργικές ή τοξικές αντιδράσεις, όταν υπάρχει αποτελεσµατικό εµβόλιο
ή όταν οι κατάλογοι των εργαζοµένων που έχουν εκτεθεί σ’. αυτούς τους παράγοντες
πρέπει να διατηρούνται πάνω από 10 χρόνια.
Οι εν λόγω ενδείξεις δίνονται υπό µορφή σηµειώσεων που επισηµαίνουν τα εξής :
Α

:Πιθανή πρόκληση αλλεργικών φαινοµένων.

D

:O κατάλογος των εργαζοµένων που έχουν εκτεθεί στον εν λόγω βιολογικό
παράγοντα πρέπει να τηρείται επί χρονικό διάστηµα άνω των 10 ετών αφότου οι
εργαζόµενοι αποδεδειγµένως εξετέθησαν για τελευταία φορά στον βιολογικό
παράγοντα.

T

:Παραγωγή τοξινών.

V

:Υπάρχει αποτελεσµατικό εµβόλιο.

Oι προληπτικοί εµβολιασµοί πρέπει να πραγµατοποιούνται λαµβανοµένου υπόψη του
κώδικα συµπεριφοράς που περιέχεται στο παράρτηµα VII.
A.ΒΑΚΤΗΡΙΑ
και παρόµοιοι µικροοργανισµοι
Σηµείωση:Για τους βιολογικούς παράγοντες του παρόντος καταλόγου, η ένδειξη "spp"
αναφέρεται στα άλλα είδη που είναι αποδεδειγµένως παθογόνα για τον άνθρωπο.
Βιολογικός παράγοντας

Ταξινόµηση

Actinobacillus actinomycetemcomitans
Actinomadura madurae
Actinomadura pelletieri
Actinomyces gerencseriae
Actinomyces israelii
Actinomyces pyogenes
Actinomyces spp
Arcanobacterium haemolyticum
(Corynebacterium haemolyticum)
Bacillus anthracis
Bacteroides fragilis
Bartonella bacilliformis
«Bartonella quintana (Rochalimaea
quintana)»
«Bartonella (Rochalimea) spp»
Bordetella bronchiseptica
Bordetella parapertussis
Bordetella pertussis
Borrelia burgdorferi
Borrelia duttonii
Borrelia recurrentis
Borrelia spp
Brucella abortus

2
2
2
2
2
2
2
2

Σηµειώσεις

3
2
2
2
«2»
2
2
2
2
2
2
2
3

V

Brucella canis
Brucella melitensis
Brucella suis
«Burkholderia mallei (Pseudomonas
mallei)»
«Burkholderia pseudomallei
(Pseudomonas pseudomallei)»
Campylobacter fetus
Campylobacter jejuni
Campylobacter spp
Cardiobacterium hominis
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia trachomatis
Chlamydia psittaci (πτηναία στελέχη)
Chlamydia psrttaci (λοιπά στελέχη)
Clostridium bocutinum
Clostridium perfringens
Clostridium tetani
Clostridium spp
Corynebacterium diphtheriae
Corynebacterium minutissimum
Corynebacterium pseudotuberculosis
Corynebacterium spp
Coxiella burnetii
Edwardsiella tarda
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia
Sennetsu)
Ehrlichia spp
Eikenella corrodens
Enterobacter aerogenes/cloacae
Enterobacter spp
Enterococcus spp
Erysipelothrix rhusiopathiae
Escherichia coli (εξαιρέσει των µη
παθογόνων στελεχών)
«Escherichia coli βερυκυτταροτοξικά
στελέχη (π.χ. Ο157:Η7 ή Ο103)»
Flavobacterium meningosepticum
Fluoribacter bozemanae (Legionella)
Francisella tularensis (Tύπος A)
Francisella tularensis (Tύπος B)
Fusobacterium necrophorum
Gardnerella vaginalis
Haemophilus ducreyi
Haemophilus influenzae
Haemophilus spp
Helicobacter pylori
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella spp
Legionella pneumophila

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2

T
T, V
T, V

2
2
2
2
2
2
2
«3 (**)»
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

«Τ»

Legionella spp
Leptospira
interrogans
(όλοι
οι
ορότυποι)
Listeria monocytogenes
Listeria ivanovii
Morganella morganii
Mycobacterium africanum
Mycobacterium avium/intracellulare
Mycobacterium
bovis
(Εξαιρέσει
στελέχους BCG)
Mycobacterium chelonae
Mycobacterium fortuitum
Mycobacterium kansasii
Mycobacterium leprae
Mycobacterium malmoense
Mycobacterium marinum
Mycobacterium microti
Mycobacterium paratuberculosis
Mycobacterium scrofulaceum
Mycobacterium simiae
Mycobacterium szulgai
Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium ulcerans
Mycobacterium xenopi
«Mycoplasma caviae»
«Mycoplasma hominis»
Mycoplasma pneumoniae
Neisseria gonorrhocae
Neisseria meningitidis
Nocardia asteroides
Nocardia brasiliensis
Nocardia farcinica
Nocardia nova
Nocardia otitidiscaviarum
Pasteurella multocida
Pasteurella spp
Peptostreptococcus anaerobius
Plesiomonas shigelloides
Porphyromonas spp
Prevotella spp
Proteus mirabilis
Proteus penneri
Proteus vulgaris
Providencia alcalifaciens
Providencia rettgeri
Providencia spp
Pseudomonas aeruginosa
Rhodococcus equi
Rickettsia akari
Rickettsia canada

2
2
2
2
2
3
2
3

V
V

2
2
2
3
2
2
3 (*)
2
2
2
3
3 (*)
2
«2»
«2»
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3(*)
3(*)

V

V

Rickettsia conorii
Rickettsia montana
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)
Rickettsia prowazekii
Rickettsia rickettsii
Rickettsia tsutsugamushi
Rickettsia spp
Salmonella Arizonae
Salmonella Enteritidis
Salmonella Typhimurium
Salmonella Paratyphi A, B, C
Salmonella Typhi
Salmonella (άλλα ορολογικά είδη)
Serpulina spp
Shigella boydii
Shigella dysenteriae (Tύπος 1)
«Shigella dysenteriae»
Shigella flexneri
Shigella sonnei
Staphylococcus aureus
Streptobacillus moniliformis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Streptococcus spp
«Streptococcus suis »
Treponema carateum
Treponema pallidum
Treponema pertenue
Treponema spp
Vibrio cholerae (και ο EI Tοr)
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio spp
Yersinia enterocolitica
Yersinia pestis
Yersinia pseudotuberculosis
Yersinia spp

3
3(*)
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3(*)
2
2
3(*)
«2»
2
2
2
2
2
2
2
«2»
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2

V
V

T

V

Ο παραπάνω µέσα σε « » παράγοντας «Streptococcus suis » του παραρτήµατος ΙΙΙ,
προστίθεται και ταξινοµείται στην οµάδα 2, µε την παράγραφο 1, άρθρου 3 του Π.∆.
174/1997 (Φ.Ε.Κ. 150/Α15-7-97).
Οι παραπάνω µέσα σε « » παράγοντες «Bartonella (Rochalimea) spp», «Escherichia
coli», βερυκυτταροτοξικά στελέχη (π.χ. Ο157:Η7 ή Ο103), «Mycoplasma hominis»,
«Mycoplasma caviae» και «Shigella disenteriae» προστίθενται, µε την
υποπαράγραφο 1.1., παραγράφου 1, άρθρου 2 του Π.∆.15/99(Φ.Ε.Κ. 9/Α/2-2-99).
Οι παραπάνω µέσα σε « » παράγοντες: «Burkholderia mallei (Pseudomonas
mallei)», «Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)» και
«Bartonella
quintana (Rochalimaea quintana)» τίθονται όπως αντικαθιστούν,
αντίστοιχα,
τους
παράγοντες
«Pseudomonas
mallei»,
«Pseudomonas

pseudomallei» και «Rochalimaea quintana», µε την
παραγράφου 1, άρθρου 2 του Π.∆.15/99(Φ.Ε.Κ. 9/Α/2-2-99).

υποπαράγραφο

1.2.,

B. IOI (*)
Βιολογικός παράγοντας
Adenoviridae
Arenaviridae
«Σύµπλεγµα ιών LCM-Lassa (αρενοϊοί του Παλαίου
Κόσµου)»
Iός Lassa
Ιός λεµφοκυτταρικής χοριοµηνιγγίτιδας (νευροτρόπα
στελέχη)
Iός λεµφοκυτταρικής χοριοµηνιγγίτιδας (λοιπά στελέχη)
Iός Mopeia
«Άλλοι ιοί του συµπλέγµατος LCM-Lassa»
«Σύµπλεγµα ίων Tacaribe (αρενοϊοί του Νέου Κόσµου):»
«Ιός Guanarito»
Iός Junin
«Ιός Sabia»
Ιός Machupo
«Ιός Flexal»
«Λοιποί ιοί του συµπλέγµατος Tacaribe»
Astroviridae
Bunyaviridae
«Ιός Belgrade (γνωστός ως Dobrava)»
«Ιός Bhanja»
Iός Bunyamwera
«Ιός Germiston»
Iός Oropouche
«Ιός Sin nombre (επισήµως Muerto Canyon)»
Iός εγκεφαλίτιδας Καλιφόρνιας
Ιοί Hanta:
Hantaan (Κορεατικός αιµορραγικός πυρετός)
Iός Seoul
Iός Puumala
Iός Prospect Hill
Λοιποί Iοί Hanta
Nαϊροϊοί
Αιµορραγικός πυρετός Κογκό/Κριµαίας
Iός Hazara
Φλεβοϊοί:
Πυρετός Rift Valley
Iός τριήµερου πυρετού
Ιός Toscana
Λοιποί γνωστοί παθογόνοι bunyavirus
Caliciviridae
Iός Norwalk
«Ιός ηπατίτιδας Ε»
Λοιποί Caliciviridae
Coronaviridae

Ταξινόµηση
2

Σηµειώσεις

4
3
2
2
«2»
«4»
4
«4»
4
«3»
«2»
2
«3»
«2»
2
«2»
3
«3»
2
3
3
2
2
2
4
2
3
2
2
2
2
3 (**)
2
2

V

Filoviridae
Iός Ebola
Iός Marbourg
Flaviviridae
Αυστραλιανή επιδηµική εγκεφαλίτιδα (Εγκεφαλίτιδα
Murray Valley)
Iός εγκεφαλίτιδας από κρότωνες της Κεντρικής
Ευρώπης
«Ιός ηπατίτιδας, G,»
Absettarov
Hanzalova
Hypr
Kumlinge
Iός δαγγείου τύπου 1 - 4
Ιός ηπατίτιδας Γ
Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα Β
Ιός Kyasanur Forest
Ασθένεια Louping
Omsk (a)
Powassan
Rocio
Ρωσσική εαρινή-θερινή εγκεφαλίτιδα (α)
Εγκεφαλίτιδα St Louis
Ιός Wesselsbron
Iός ∆υτ. Νείλου
Κίτρινος πυρετός
Λοιποί γνωστοί παθογόνοι φλαβινοϊοί
Hepadnaviridae
Ιός ηπατίτιδας Β
Ιός ηπατίτιδας ∆ (∆έλτα) (β)
Herpesviridae
Κυτοµεγαλοϊός
Ιός Epstein-Barr
Herpesvirus simiae (lός Β)
Ιοί απλού έρπητα τύπων 1 και 2
Ιός έρπητα ζωστήρα - ανεµοβλογιάς
Ανθρώπινος Β-λεµφατρόπος ιός (HBLV - HHV6)
«Ανθρώπινος ερπητοϊός τύπου 7»
«Ανθρώπινος ερπητοϊός τύπου 8»
Orthomyxoviridae
loί γρίπης τύπων A, B και Γ
Orthomyxoviridae κροτωνικής προέλευσης
Ιοί Dhori και Thogoto
Papovaviridae
loί BK και JC
Ανθρώπινοι Θηλωµατοϊοί
Paramyxoviridae
Ιός ιλαράς
Ιός επιδηµικής παρωτίτιδας
Ιός ασθένειας Newcastle

4
4
3
3 (**)

V

«3 (**)»
3
3
3
3
3
3 (**)
3
3
3 (**)
3
3
3
3
3
3 (**)
3
3
2

«D»

3 (**)
3 (**)

V, D
V, D

2
2
3
2
2
2
«2»
«2»

«D»

2

V (γ)

2
2

D (δ)
D (δ)

2
2
2

V
V

D
V
V
V

V

V

Παραγριπικοί ιοί τύπων 1 έως 4
Συγκυτιακός αναπνευστικός ιός
Parvoviridae
Ανθρώπινος κοκκοϊός (Β 19)
Picornaviridae
Ιός οξείας αιµορραγικής επιπεφυκίτιδας (AHC)
Ισχιοϊοί
Ηχοϊοί
Ιός ηπατίτιδας Α (ανθρώπινος εντεροϊός τύπου 72)
Ιός πολιοµυελίτιδας
Pινοϊοί
Poxviridae
Ιός ευλογιάς βουβάλου (ε)
Ιός ευλογιάς αγελάδας
Ιός ευλογιάς ελέφαντος (ζ)
Ιός όζου των αµελκτών
Ιός Molluscum contagiosum
Ιός ευλογιάς πιθήκου
Ιός ελκώδους στοµατίτιδας προβάτου
Ιός ευλογιάς κονίκλου (η)
Ιός δαµαλίτιδας
Ιοί Variola (µείζων και ελάσσων)
Ιός "white pox" ("lός variola")
loί ευλογιάς Yata (Tana &Yaba)
Reoviridae
Coltivirus
Ανθρώπινοι Rocavirus
Orbivirus
Reovirus
Retroviridae
«Ιοί του συνδρόµου ανθρώπινης ανοσολογικής
ανεπάρκειας (AlDS)»
«Ιός ανοσολογικής ανεπάρκειας του πιθήκου (SIV)»
«(θ)»
Ανθρώπινοι λεµφοτρόποι ιοί κυττάρων Τ (HTLV) τύπων
1 και 2
Rhabdoviridae
Iός λύσσας
Ιός κυστιώδους στοµατίτιδας
Togaviridae
Αλφαϊοί:
Εγκεφαλοµυελίτιδα του ίππου της Ανατολικής Αµερικής
Ιός Bebaru
Iός Chikungunya
Iός Everglades
Ιός Mayaro
Ιός Mucambo
Ιός Ndumu
Ιός 0'nyong-nyong
Ιός του ποταµού Ross
Ιός του δάσους Semliki

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
4
4
2

V
V

V

V
V

2
2
2
2

«3 (**) »
3 « (**) »

D

3 (**)
2

V

3
2
3
3 (**)
3
3 (**)
3
2
2
2

V

Ιός Sindbis
Ιός Tonate
Βενεζουελανική εγκεφαλοµυελίτιδα του ίππου
Εγκεφαλοµυελίτιδα του ίππου της ∆υτικής Αµερικής
Λοιποί γνωστοί αλφαϊοί
Ιός ερυθράς (rubella)
Toroviridae
Μη καταταγµένοι ιοί
«Ιοί ηπατίτιδας που δεν έχουν ακόµα προσδιορισθεί»
Ιός της ιππείου ιλαράς, (Equipe morbillivirus)»
«Μη προσδιορισθέντες βιολογικοί παράγοντες
σχετιζόµενοι µε µεταδοτικές σπογγοειδείς
εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ)»
την ασθένεια Creutzfeldt-Jakob
«Παραλάγη της νόσου Creutzfeldt-jakob»
«Σπογγοειδής εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ)
και άλλες συναφείς ΜΣΕ των ζώων
το σύνδροµο Gerstmann-Straussler-Scheinker
Kuru

2
3 (**)
3
3
2
2
2

V
V
V

3 (**)
«4»

D

3 (**)
«3(**) »
«3(**)»

D (δ)
«D (δ)»
«D (δ)»

3 (**)
3 (**)

D (δ)
D (δ)

Η παραπάνω µέσα σε «» φράση «Ιοί του συνδρόµου ανθρώπινης ανοσολογικής
ανεπάρκειας (AlDS)», προστίθεται, µε την περίπτωση α, παραγράφου 2, άρθρου 3
του Π.∆.174/97(Φ.Ε.Κ. 150/Α/15-7-97).
Οι ανθρώπινοι λεµφοτρόποι ιοί κυττάρων T( HTL V), τύπων 1 και 2 µεταφέρονται
από την οµάδα 3 στην οµάδα 3(**), µε την περίπτωση α, παραγράφου 2, άρθρου 3,
του Π.∆.174/97(Φ.Ε.Κ. 150/Α/15-7-97).
Ο «Ιός ανοσολογικής ανεπάρκειας του πιθήκου (SIV)» «(θ)» ,προστίθεται και
ταξινοµείται στην οµάδα 3(**), µε την περίπτωση β, παραγράφου 2 και περίπτωση γ,
παραγράφου 2, άρθρου 3 του Π.∆.174/97 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/15-7-97).
Οι παραπάνω µέσα σε « » παράγοντες «Ιός Guanarito, Ιός Sabia, Ιός Flexal, ιοί του
συµπλέγµατος LCM-Lassa, Ιός Germiston, Ιός Sin nombre (επισήµως Muerto
Canyon), Ιός Belgrade (γνωστός και ως Dobrava), Ιός Bhanja, Ιός της ηπατίτιδας,G,
Ανθρώπινος ερπητοϊός τύπου 7, Ανθρώπινος ερπητοϊός τύπου 8, Ιός της ιππείου
ιλαράς, (Equipe morbillivirus), προστίθονται, µε την υποπαράγραφο 2.1.
παραγράφου 2, άρθρου 2 του Π.∆.15/99 (Φ.Ε.Κ. 9/Α/2-2-99).
Οι παράγοντες: « Σύµπλεγµα ιών LCM- Lassa (αρενοϊοί του Παλαιού Κόσµου): Ιός
Lassa, Ιός της λεµφοκυτταρικής χοριοµηνιγγίτιδας (νευροτρόπα στελέχη), Ιός της
λεµφοκυτταρικής χοριοµηνιγγίτιδας (νευροτρόπα στελέχη), Ιός Mopeia, Άλλοι ιοί
του συµπλέγµατος LCM-Lassa, Σύµπλεγµα ιών Tacaribe (αρενοϊοί του Νέου
Κόσµου): Ιός Guanarito, Ιός Junin, Ιός Sabia, Ιός Machupo, Ιός Flexal»,τροποποιούν
την οµάδα Arenaviradae, µε την περίπτωση α, υποπαραγράφου 2.2., παραγράφου
2, άρθρου 2 του Π.∆.15/99 (Φ.Ε.Κ. 9/Α/2-2-99).
Οι µέσα σε « » διατυπώσεις "Ιός Mopeia και λοιποί ιοί Tacaribe","Ιοί ηπατίτιδας που
µεταδίδονται µε το αίµα και δεν έχουν ακόµη προσδιοριστεί", "Μη
προσδιορισθέντες παράγοντες σχετιζόµενοι µε (i)", αντικαθίστανται αντίστοιχα µε
τις ακόλουθες: "Λοιποί ιοί του συµπλέγµατος Tacaribe","Ιοί της ηπατίτιδας που δεν
έχουν ακόµη προσδιοριστεί", "Μη προσδιορισθέντες παράγοντες σχετιζόµενοι µε

µεταδοτικές σπογγοειδείς εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ)", µε την
2.2,παραγράφου 2, άρθρου 2 του Π.∆.15/99 (Φ.Ε.Κ. 9/Α/2-2-99).

υποπαράγραφο

Ο "Ιός ηπατίτιδας Ε" µεταφέρεται από την οµάδα των "Μη καταταγµένων ιών" στην
οµάδα "Caliciviridae", σύµφωνα µε την υποπαράγραφο 2.2, παραγράφου 2, άρθρου
2 του Π.∆.15/99 (Φ.Ε.Κ. 9/Α/2-2-99).
Οι παράγοντες «Παραλλαγή της νόσου Creutzfeldt-Jakob και Σπογγοειδής
εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ) και άλλες συναφείς ΜΣΕ των
ζώων,προστίθενται, µε την υποπαράγραφο 2.2, παραγράφου 2, άρθρου 2 του
Π.∆.15/99 (Φ.Ε.Κ. 9/Α/2-2-99).
(*)

Βλ. εισαγωγική σηµείωση αριθ. 7.

(**)

Bλ. εισαγωγική σηµείωση αριθ. 8.

(α)

Ιός εγκεφαλίτιδος από κρότωνες.

(β)

Για να έχει ο ιός της ηπατίτιδας ∆ παθογόνο δράση στον εργαζόµενο,
απαιτείται µόλυνση ταυτόχρονη ή δευτερογενής σε σχέση µε τη µόλυνση
που προκαλεί ο ιός της ηπατίτιδας B.
Εποµένως, ο εµβολιασµός κατά του ιού της ηπατίτιδας Β προστατεύει από
τον ιό της ηπατίτιδας ∆ (∆έλτα) όσους εργαζόµενους δεν έχουν προσβληθεί
από τον ιό της ηπατίτιδας B.

(γ)

Μόνον όσον αφορά τους τύπους Α & B.

(δ)

Συνιστάται για τις εργασίες που συνεπάγονται άµεση επαφή µε τους
παράγοντες αυτούς.

(ε)

Με την εγγραφή αυτή προσδιορίζονται δύο ιοί, ένα γένος του ιού της
"ευλογιάς βουβάλου" και µια παραλλαγή του ιού της "δαµαλίτιδας".

(ζ)

Παραλλαγή του ιού της "ευλογιάς αγελάδας".

(η)

Παραλλαγή του ιού της "δαµαλίτιδας".

(θ)

«∆εν υπάρχει σήµερα καµία απόδειξη για µόλυνση του ανθρώπου από τους
άλλους ρετροϊούς που προέρχονται από τον πίθηκο. Για λόγους πρόνοιας
συνίσταται περιορισµός επιπέδου 3 για τις εργασίες που συνεπάγονται
έκθεση των εργαζοµένων σε αυτούς τους ρετροϊούς.»

Το παραπάνω µέσα σε « » κείµενο στην υποσηµείωση (θ), τίθεται όπως
αντικαθίσταται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Π.∆. 174/1997 (Φ.Ε.Κ. 150/Α 15-71997).
(ι)

«∆εν υπάρχουν τεκµήρια για µολύνσεις του ανθρώπου από παράγοντες που
ευθύνονται για άλλες µεταδοτικές σπογγοειδείς εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) των
ζώων. Ωστόσο συνιστώνται τα µέτρα περιορισµού για τους παράγοντες που
έχουν ταξινοµηθεί στην οµάδα κινδύνου 3(**) ως προφυλακτικό µέτρο κατά
τις εργασίες σε εργαστήρια εκτός από εκείνες τις εργασίες σε εργαστήρια
που σχετίζονται µε ένα ταυτοποιηθέντα παράγοντα υπεύθυνο για τη νόσο

scrapie (λοιµώδης εκφυλιστική εγκεφαλοπάθεια των προβάτων) για τις
οποίες το επίπεδο περιορισµού 2 είναι επαρκές.»

Το µέσα σε « » κείµενο της υποσηµείωσης (ι) τίθεται όπως αντικαθίσταται µε την
περίπτωση ε, υποπαραγράφου 2.2., παραγράφου 2, άρθρου 2 του Π.∆.15/99
(Φ.Ε.Κ.9/Α/2-2-99).
Γ. ΠAPAΣITA
Βιολογικός παράγοντας
Acanthamoeba castellani
Ancylostoma duodenale
Angiostrongylus cantonensis
Angiostrongylus costaricensis
Ascaris lumbricoides
Ascaris suum
Babesia divergens
Babesia microti
Balantidium coli
Brugia malayi
Brugia pahangi
Capillaria philippinensis
Capillaria spp
Cionorchis sinensis
Clonorchis viverrini
Cryptosporidium parvum
Cryptosporidium spp
«Cyclospora cayetanensis»
Dipetalonema streptocerca
Diphyllobothrium latum
Dracunculus medinensis
«Echinococcus granulosus»
«Echinococcus muitilocularis »
«Echinococcus vogeli»
Entamoeba histolytica
Fasciola gigantica
Fascioia hepatica
Fasciolopsis buski
Giardia lamblia (Giardia intestinalis)
Hymenolepis diminuta
Hymenolepis nana
«Leishmania brasiliensis»
«Leishmania donovani»
Leishmania ethiopica
Leishmania mexicana
Leishmania peruviana
Leishmania tropica
Leishmania major
Leishmania spp
Loa loa

Ταξινόµηση
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
«2»
2
2
2
3«(**)»
3«(**)»
3«(**)»
2
2
2
2
2
2
2
3«(**)»
3«(**)»
2
2
2
2
2
2
2

Σηµειώσεις

Α
A

Mansonella ozzardi
2
Mansonella perstans
2
Naegleria fowleri
3
Necator americanus
2
Onchocerca volvulus
2
Opisthorchis felineus
2
Opisthorchis spp
2
Paragonimus westermani
2
«Plasmodium falciparum»
3«(**)»
Plasmodium spp (ανθρώπου και πιθήκου)
2
Sarcocystis suihominis
2
Schistosoma haematobium
2
Schistosoma intercalatum
2
Schistosoma japonicum
2
Schistosoma mansoni
2
Schistosoma mekongi
2
Strongyloides stercoralis
2
Strongyloides spp
2
Taenia saginata
2
«Tænia solium »
«3(**)»
Toxocara canis
2
Toxoplasma gondii
2
Trichinella spiralis
2
Trichuris trichiura
2
Trypanosoma brucei brucei
2
Trypanosoma brucei gambiense
2
«Trypanosoma brucei rhodesiense»
3«(**)»
Trypanosoma cruzi
3
Wuchereria bancrofti
2
«(**) Βλέπε εισαγωγική σηµείωση αριθ. 8»
Οι παραπάνω µέσα σε «» παράγοντες µεταφέρονται στην οµάδα 3(**), µε την
περίπτωση α, παραγράφου 4, άρθρου 3 του Π.∆.174/1997(Φ.Ε.Κ. 150/Α/15-7-97).
Ο παραπάνω µέσα σε « » παράγοντας « Cyclospora cayetanensis » προστίθεται µε
την περίπτωση β, παραγράφου 4, άρθρου 3 του Π.∆. 174/97(Φ.Ε.Κ. 150/Α/15-7-97).
Η παραπάνω µετά τον πίνακα σε «» ένδειξη προστίθεται, µε την περίπτωση γ
παραγράφου 4, άρθρου 3 του Π.∆.174/97(Φ.Ε.Κ. 150/Α/15-7-97).
∆. ΜΥΚΗΤΕΣ
Βιολογικός παράγοντας
Aspergillus fumigatus
Blastomyces
dermatitidis
(Ajellomyces
dermatitidis)
Candida albicans
«Candida tropicalis»
«Cladophialophora
bantiana
(επισήµως
Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum ή
trichoides)»

Ταξινόµηση
2
3

Σηµειώσεις
A

2
«2»
«3»

A

«Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria
boydii)»
«Scedosporium prolificans (inflatum)»
Coccidioides immitis
Cryptococcus neoformans var. neoformans
(Filobasidiella neoformans var. neoformans)
Cryptococcus
neoformans
var.
gattii
(Filobasidiella bacillispora)
Emmonsia parva var. parva
Emmonsia parva var. crescens
Epidermophyton floccosum
Fonsecaea compacta
Fonsecaea pedrosoi
Histoplasma
capsulatum
var
capsulatum
(Ajellomyces capsulatus)
Histoplasma capsulatum duboisii
Madurella grisea
Madurella mycetomatis
Microsporum spp
Neotestudina rosatii
Paracoccidioides brasiliensis
Penicillium marneffei
Sporothrix schenckii
Trichophyton rubrum
Trichophyton spp

«2»
«2»
3
2

A
A

2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2

A

A

A

Οι παραπάνω µέσα σε « » παράγοντες προστίθονται, µε την παράγραφο 3, άρθρου
2, του Π.∆. 15/1999 (Φ.Ε.Κ. 9/Α/2-2-99).
ΠAPAPTHMA IV
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
[Άρθρο 14 παράγραφος 9]
1. Ο γιατρός εργασίας ή/και ο γιατρός του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο ανήκει ο
εργαζόµενος, οφείλουν να γνωρίζουν καλώς τις συνθήκες ή τις περιστάσεις έκθεσης
κάθε εργαζόµενου.
2. Η ιατρική παρακολούθηση των εργαζοµένων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις αρχές
και τις πρακτικές της ιατρικής της εργασίας και πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα
ακόλουθα µέτρα:
α)

Κατάρτιση φακέλου µε το ιατρικό και επαγγελµατικό ιστορικό κάθε εργαζόµενου.

β)

Ατοµική αξιολόγηση της υγείας των εργαζοµένων.

γ)

Ενδεχοµένως βιολογική παρακολούθηση, καθώς και ανίχνευση των πρώιµων και
αντιστρεπτών επιπτώσεων επί της υγείας του εξεταζόµενου.

Μπορούν να αποφασίζονται περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις για κάθε εργαζόµενο ο
οποίος υποβάλλεται σε ιατρική παρακολούθηση, λαµβανοµένων υπόψη των πλέον
πρόσφατων γνώσεων της ιατρικής της εργασίας.
ΠAPAPTHMA V
EN∆EIΞEIΣ ΓIA TA METPA ΠEPIOPIΣMOY KAI TA EΠIΠE∆A ΠEPIOPIΣMOY
[Aρθρο 15 παράγραφος 3 και άρθρο 16 παράγραφος 1 εδάφια α και β]
Προκαταρκτικό σηµείωµα
Tα µέτρα που περιέχονται στο παράρτηµα αυτό εφαρµόζονται ανάλογα µε τη φύση των
δραστηριοτήτων, την αξιολόγηση του κινδύνου στους εργαζόµενους και τη φύση του
σχετικού βιολογικού παράγοντα.
A. Mέτρα περιορισµού
2
1.O χώρος εργασίας πρέπει να είναι
σε ξεχωριστό µέρος από το χώρο
των άλλων δραστηριοτήτων στο
ίδιο κτίριο.
2.O προσαγόµενος και ο
απαγόµενος αέρας πρέπει να
διηθείται µε φίλτρο (ΗΕΡΑ) ή άλλο
παρόµοιο σύστηµα
3.H πρόσβαση πρέπει να
επιτρέπεται µόνο σε
εξουσιοδοτηµένους εργαζόµενους
4.O χώρος εργασίας πρέπει να είναι
δυνατόν να σφραγίζεται για να
είναι δυνατή η απολύµανσή του
5.Kαθορισµένες µέθοδοι
απολύµανσης
6.O χώρος εργασίας πρέπει να
διατηρείται υπό πίεση χαµηλότερη
της ατµοσφαιρικής
7.Aποτελεσµατικός έλεγχος των
φορέων, π.χ. τρωκτικά και έντοµα
8.Eπιφάνειες αδιάβροχες και
ευκολοκαθάριστες

9.Eπιφάνειες ανθεκτικές στα οξέα,
τα αλκάλια, τους διαλύτες και τα
απολυµαντικά
10.Aσφαλής αποθήκευση
βιολογικών παραγόντων

B. Eπίπεδα περιορισµού
3

4

όχι

συνίσταται

όχι

ναι, για τον
απαγόµενο
αέρα

συνιστάται

ναι

όχι

συνιστάται

ναι

ναι

ναι

ναι

όχι

συνίσταται

ναι

συνιστάται

ναι

ναι

ναι (πάγκοι)

ναι (πάγκοι και
δάπεδο)

ναι
(πάγκοι,τοίχοι,
δάπεδο και
οροφή)

συνιστάται

ναι

ναι

ναι

ιδιαίτερα
ασφαλής
αποθήκευση

ναι

ναι
ναι, για τον
προσαγόµενο
και τον
απαγόµενο
αέρα
ναι, µέσω
αερόκλειθρου
προθαλάµου
(airlock)

11.Πρέπει να υπάρχει παράθυρο
παρατήρησης ή άλλο αντίστοιχο
σύστηµα, ώστε να είναι δυνατή η
παρατήρηση των εργαζοµένων
12.Kάθε εργαστήριο πρέπει να
περιέχει τον δικό του εξοπλισµό
13.O xειρισµός µολυσµένου υλικού,
συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν
ζώων, πρέπει να γίνεται σε
θάλαµο ασφαλείας ή αποµόνωσης
ή άλλα κατάλληλα µέσα
περιορισµού
14.Kλίβανος για την αποτέφρωση
των πτωµάτων των ζώων

συνιστάται

συνιστάται

ναι

όχι

συνιστάται

ναι

ανάλογα µε
την
περίπτωση

συνιστάται

ναι, αν ο
µολυσµατικός
παράγοντας
είναι
αερογενώς
µεταφερόµενος
ναι (να είναι
διαθέσιµος)

ναι

ναι επιτόπου

ΠAPAPTHMA VI
ΠEPIOPIΣMOΣ ΓIA BIOMHXANIKEΣ ∆IA∆IKAΣIEΣ
[Άρθρο 4 παράγραφος 1 και άρθρο 16 παράγραφος 2 εδάφιο α]
1. Bιολογικοί παράγοντες της οµάδας 1
Για την εργασία µε βιολογικούς παράγοντες της οµάδας 1 συµπεριλαµβανοµένων των
ζώντων εξασθενηµένων εµβολίων πρέπει να τηρούνται οι αρχές της ορθής
επαγγελµατικής ασφάλειας και υγιεινής.
2. Bιολογικοί παράγοντες των οµάδων 2, 3 και 4
Eίναι ίσως σκόπιµο να επιλέγονται και να συνδυάζονται απαιτήσεις περιορισµού από τις
διάφορες κατωτέρω κατηγορίες, ανάλογα µε την αξιολόγηση του κινδύνου τον οποίο
συνεπάγεται µια συγκεκριµένη µέθοδος ή µέρος µεθόδου.
A. Mέτρα περιορισµού
2
1.Oι βιώσιµοι
οργανισµοί πρέπει να
περιορίζονται σε ένα
σύστηµα που
εξασφαλίζει φυσικό
διαχωρισµό της
δραστηριότητας από
το περιβάλλον.
2.Tα αέρια που
εκλύονται από το
κλειστό σύστηµα
πρέπει να υφίστανται
επεξεργασία ώστε

B. Eπίπεδα περιορισµού
3

4

ναι

ναι

ναι

να
ελαχιστοποιείται η
απελευθέρωση

να
προλαµβάνεται η
απελευθέρωση

να
προλαµβάνεται η
απελευθέρωση

3.H δειγµατοληψία, η
προσθήκη υλικών σε
ένα κλειστό σύστηµα
και η µεταφορά
βιώσιµων
µικροοργανισµών σε
άλλο κλειστό σύστηµα
πρέπει να
διενεργούνται κατά
τρόπον ώστε
4.Tα ανεπεξέργαστα
υγρά της καλλιέργειας
πρέπει να
αφαιρούνται από το
κλειστό σύστηµα
µµόνον εφόσον οι
βιώσιµοι
µικροοργανισµοί
έχουν
5.Oι τσιµούχες και τα
πώµατα πρέπει να
είναι σχεδιασµένα
κατά τρόπον ώστε
6.Tα κλειστά συστήµατα
πρέπει να βρίσκονται
σε ελεγχόµενο χώρο.
α)Πρέπει να
τοποθετούνται
σήµατα για
βιολογικούς
κινδύνους.
β)H πρόσβαση στους
χώρους πρέπει να
περιορίζεται
αποκλειστικά στο
εντεταλµένο
προσωπικό.
γ)Tο προσωπικό οφείλει
να φορά
προστατευτικό
ιµατισµό.
δ)Πρέπει να παρέχονται
στο προσωπικό
δυνατότητες
απολύµανσης και
πλύσης.
ε)Tο προσωπικό πρέπει
να κάνει ντους πριν
εγκαταλείψει τον
ελεγχόµενο χώρο.

να
ελαχιστοποιείται η
απελευθέρωση

να
προλαµβάνεται η
απελευθέρωση

να
προλαµβάνεται η
απελευθέρωση

αδρανοποιήθει µε
εγκεκριµένα µέσα

αδρανοποιήθει µε
εγκεκριµένα
χηµικά ή φυσικά
µέσα

αδρανοποιήθει µε
εγκεκριµένα
χηµικά ή φυσικά
µέσα

να
ελαχιστοποιείται η
απελευθέρωση

να
προλαµβάνεται η
απελευθέρωση

να
προλαµβάνεται η
απελευθέρωση

προαιρετικό

προαιρετικό

ναι και
κατασκευασµένο
επί τούτου

προαιρετικό

ναι

ναι

προαιρετικό

ναι

ναι µέσω
αερόκλειθρου
προθαλάµου
(airlock)

ναι, ιµατισµός
εργασίας

ναι

πλήρης αλλαγή
ιµατισµού

ναι

ναι

ναι

όχι

προαιρετικό

ναι

στ)Tα λύµατα από τους
νεροχύτες και τα
ντους πρέπει να
συλλέγονται και να
αδρανοποιούνται
πριν την απόρριψή
τους.
ζ)O ελεγχόµενος χώρος
πρέπει να αερίζεται
καταλλήλως ώστε να
ελαχιστοποιείται η
µόλυνση του αέρα.
η)O αέρας στον
ελεγχόµενο χώρο
πρέπει να διατηρείται
σε πίεση χαµηλότερη
της ατµοσφαιρικής
θ)O αέρας που
εισέρχεται και
εξέρχεται από τον
ελεγχόµενο χώρο
πρέπει να διηθείται µε
φίλτρο HEPA.
ι)O ελεγχόµενος χώρος
πρέπει να είναι
σχεδιασµένος κατά
τρόπον ώστε να
εµποδίζεται ο
διασκορπισµός του
συνόλου του
περιεχοµένου του
κλειστού συστήµατος.
ια)Πρέπει να υπάρχει η
δυνατότητα ερµητικού
κλεισίµατος του
ελεγχόµενου χώρου
ώστε να µπορεί να
πραγµατοποιηθεί
υποκαπνισµός.
ιβ)Eπεξεργασία
λυµάτων πριν την
τελική απόρριψη.

όχι

προαιρετικό

ναι

προαιρετικό

προαιρετικό

ναι

όχι

προαιρετικό

ναι

όχι

προαιρετικό

ναι

όχι

προαιρετικό

ναι

όχι

προαιρετικό

ναι

να
αδρανοποιούνται µε
εγκεκριµένα µέσα

να
αδρανοποιούνται
µε εγκεκριµένα
χηµικά ή φυσικά
µέσα

να
αδρανοποιούνται
µε εγκεκριµένα
χηµικά ή φυσικά
µέσα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΣYNIΣTΩMENOΣ KΩ∆IKAΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ ΓIA TON EMBOΛIAΣMO
[Άρθρο 14 παράγραφος 3]
1. Όταν η εκτίµηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 καταδεικνύει την ύπαρξη κινδύνου για την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς
παράγοντες για τους οποίους υπάρχουν αποτελεσµατικά εµβόλια, ο εργοδότης οφείλει
να προσφέρει τον εµβολιασµό στους εργαζόµενους αυτούς.
2. O εµβολιασµός γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και πρακτικές.
Οι εργαζόµενοι ενηµερώνονται σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα τόσο
του εµβολιασµού όσο και του µη εµβολιασµού.
3. O εµβολιασµός που προσφέρεται στους εργαζόµενους δεν πρέπει να συνεπάγεται
οικονοµικές επιβαρύνσεις γι' αυτούς.
4. H αρµόδια αρχή που ενεργεί εµβολιασµό σε εργαζόµενο, µετά από σχετική αίτησή του
εργαζόµενου, εκδίδει και χορηγεί πιστοποιητικό εµβολιασµού.
Άρθρο 18
Έλεγχος εφαρµογής
«1.O έλεγχος της εφαρµογής του παρόντος ««παύει να»»ανατίθεται στις αρµόδιες
υπηρεσίες της Nοµαρχιακής Aυτοδιοίκησης ««, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις
αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Ν 2639/98 ‘Ρύθµιση εργασιακών
σχέσεων, σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις’, ΦΕΚ
205/Α/2-9-98.»»
Oι παραπάνω µέσα σε «« »» φράσεις τίθονται, όπως αναφέρονται στην παράγραφο
8, άρθρου 8 του Ν 2639/98 (Φ.Ε.Κ. 205/Α/2-9-98).
««Ο έλεγχος εφαρµογής του παρόντος διατάγµατος ανατίθεται στα αρµόδια όργανα του
ΣΕΠΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»»
H παραπάνω µέσα σε «« »» φράση τίθεται σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 2639/98
(Φ.Ε.Κ. 205/Α/2-9-98).
Για τις επιχειρήσεις των µεταλλείων, λατοµείων, ορυχείων ο έλεγχος της εφαρµογής του
παρόντος διατάγµατος ανατίθεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Yπουργείου
Ανάπτυξης.»
Η παραπάνω µέσα σε «» παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 4
του Π.∆. 174/1997 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/15-7-1997).
2. Mε απόφαση του νοµάρχη και µετά από γνωµοδότηση της Nοµαρχιακής Eπιτροπής
Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας συγκροτείται σε κάθε νοµό επιτροπή από
εκπροσώπους της αρµόδιας επιθεώρησης εργασίας και των αρµοδίων υγειονοµικών και
κτηνιατρικών υπηρεσιών του νοµού µε έργο την υποστήριξη της αρµόδιας επιθεώρησης
εργασίας στον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος. Oι σχετικές υποδείξεις

και παρατηρήσεις προς τους εργοδότες διενεργούνται πάντοτε από τον επιθεωρητή
εργασίας µετά από εισηγήσεις των άλλων µελών της επιτροπής.
Άρθρο 19
Kυρώσεις
1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που
παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές
κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 2224/94 µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 6 της KYA 88555/3293/30.9.88 που κυρώθηκε µε το άρθρο 39
του ν. 1836/89.
2. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που
παραβαίνει από αµέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται οι ποινικές
κυρώσεις του άρθρου 25 του ν. 2224/94.
Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
H ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως.
Στον Yφυπουργό Eργασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγµατος.
Aθήνα, 23 Μαΐου 1995

