Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 186
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/ΕΟΚ και
93/88/ΕΟΚ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού
δικαίου» (34Α), 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. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (177/Α).
3. Την αριθμ. 11/13.10.94 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.
4. Την αριθ. 80170/26.7.94 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Γεώργιο Αδαμόπουλο» (585Β).
5. Την ΥΠ/122/14.7.94 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας
και Τεχνολογίας Χρήστο Ροκόφυλλο» (550Β).
6. Την αριθ. 6033/1994 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου και Βασίλειο Βασιλακάκη» (550Β).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (137Α), που
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.τ.λ.» (154Α).
8. Ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας ή του κρατικού προϋπολογισμού ΝΠΔΔ, 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 Δημόσιο.
9. Την αριθμ. 111/28.2.95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών
Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Υγείας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, του αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας
Ενέργειας και Τεχνολογίας και των Υφυπουργών Γεωργίας και Εργασίας,

Αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο-Πεδίο εφαρμογής
1.

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων προς τις διατάξεις των οδηγιών 90/679/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26.11.1990
(Ε.Ε. L. 374/1/31.12.1990) και 93/88/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12.10.1993 (Ε.Ε. L 268/71 /29.10.1993) για την
προστασία των εργαζομένων από κινδύνους λόγω της έκθεσης τους κατά τη διάρκεια της εργασίας σε
βιολογικούς παράγοντες. 2.Το παρόν προεδρικό διάταγμα έχει ως αντικείμενο την προστασία των
εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια τους, συμπεριλαμβανομένης της
πρόληψης των κινδύνων που προέρχονται ή είναι πιθανόν να προέλθουν από την έκθεση, κατά τη
διάρκεια της εργασίας σε βιολογικούς παράγοντες. Οι διατάξεις του εφαρμόζονται επιπλέον των γενικών
διατάξεων για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας που ισχύουν κάθε φορά.

2.

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο
κατατάσσονται

3.

Για την εφαρμογή του παρόντος στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ισχύουν και οι ιδιαίτερες ρυθμίσεις της
ΚΥΑ 88555/3293/88 (721/Β) Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ
που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1836/89 (79/Α) Προώθηση της απασχόλησης και της
επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις.

4.

Οι 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.

5.

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων βάσει των οποίων
γίνεται εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με την οδηγία 90/219/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης
Απριλίου 1990 για την περιορισμένη χρήση των γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών και την
οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 1990 για την εκούσια απελευθέρωση γενετικώς
τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον

Άρθρο 2
Ορισμοί - κατάταξη 1 .Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως : α) Βιολογικοί παράγοντες: Οι
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) Μικροοργανισμός: Μικροβιακή οντότητα, κυτταρική ή μη κυτταρική που είναι ικανή να
αναπαράγεται ή να μεταφέρει γενετικό υλικό. γ) Κυτταροκαλλιέργεια: Η in νitrο ανάπτυξη κυττάρων που
προέρχονται από πολυκύτταρους οργανισμούς.
1.

Οι βιολογικοί παράγοντες κατατάσσονται σε τέσσερις ομάδες κινδύνου, ανάλογα με το βαθμό του
κινδύνου μόλυνσης :
α.

Βιολογικός παράγοντας της ομάδας 1 : Είναι ο βιολογικός παράγοντας που είναι απίθανο να
προκαλέσει ασθένεια στον άνθρωπο

β.

Βιολογικός παράγοντας της ομάδας 2: Είναι 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.

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

δ.

Βιολογικός παράγοντας της ομάδας 4: Είναι 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

2.

Αν 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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Άρθρο 3
Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων
1.

Για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες, ο
εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεση 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.

Η εκτίμηση πρέπει να επαναλαμβάνεται τακτικά και, οπωσδήποτε, όταν μεταβάλλονται καθ οιονδήποτε
τρόπο οι συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων στους βιολογικούς παράγοντες

5.

Ο εργοδότης οφείλει να παρέχει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η
εκτίμηση της παραγράφου 1

6.

Η εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, πραγματοποιείται βάσει όλων των διαθέσιμων στοιχείων,
συμπεριλαμβανομένων των εξής:
α.

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

β.

Των 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.

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

δ.

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

ε.

Της γνώσης μιας ασθένειας που έχει διαγνωσθεί σε έναν εργαζόμενο και η οποία συνδέεται άμεσα με
την εργασία του

Άρθρο 4
Εφαρμογή των διαφόρων άρθρων σύμφωνα με την εκτίμηση των κινδύνων.
1.

Τα 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 VΙ του άρθρου 17.

2.

Εάν 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 Ι 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
Αντικατάσταση
1.

Ο 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.

Η 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.

Εάν 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.

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

δ.

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

ε.

Χρήση του σήματος βιολογικού κινδύνου που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 17 και
άλλων σχετικών προειδοποιητικών σημάτων

ζ.

Εκπόνηση σχεδίων για την αντιμετώπιση ατυχημάτων στα οποία ενέχονται βιολογικοί παράγοντες

η.

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

θ.

Μέσα 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.

ι.

Μέτρα για τον ασφαλή χειρισμό και μεταφορά των βιολογικών παραγόντων στο χώρο εργασίας

Άρθρο 7
Ενημέρωση 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.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης

β.

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

γ.

Τον αριθμό των εργαζομένων που έχουν εκτεθεί

δ.

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

ε.

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

ζ.

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.

Οι 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
Κέντρου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας για ερευνητικούς σκοπούς

Άρθρο 8
Υγιεινή και ατομική προστασία
1.

Κατά 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.

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

β.

Χορηγείται στους εργαζόμενους κατάλληλος προστατευτικός ιματισμός ή άλλος κατάλληλος
ειδικός ιματισμός

γ.

Τίθενται 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.

Ο αναγκαίος προστατευτικός εξοπλισμός ί) διατηρείται κατάλληλα σε καθορισμένο χώρο, ϋ)
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.

Τα 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.

Ο 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.

Το κόστος των μέτρων που αναφέρεται στις παραγράφους 1,2 και 3 δεν βαρύνει τους εργαζομένους

Άρθρο 9
1.

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο εργοδότης λαμβάνει
τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι ή/και οι εκπρόσωποι 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.

Τους ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία

β.

Τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη της έκθεσης

γ.

Τις απαιτήσεις υγιεινής

δ.

Τη χρήση του προστατευτικού εξοπλισμού και ιματισμού

ε.

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

2.

Η εκπαίδευση που αναφέρεται στη παράγραφο 1 πρέπει:
α.

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

β.

Να προσαρμόζεται στην εξέλιξη των κινδύνων και στην εμφάνιση νέων κινδύνων

γ.

Να επαναλαμβάνεται περιοδικά, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο

Άρθρο 10
Ενημέρωση 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:

2.

α.

Σοβαρού ατυχήματος ή περιστατικού που σχετίζεται με τον χειρισμό βιολογικού παράγοντα

β.

Χειρισμού βιολογικού παράγοντα της ομάδας 4

Οι 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.

Οι 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.
Επιπλέον 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.

Κάθε εργαζόμενος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του καταλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 11 και οι
οποίες τον αφορούν προσωπικά

5.

Οι εργαζόμενοι ή/και οι εκπρόσωποι τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση έχουν πρόσβαση σε
ανώνυμες συλλογικές πληροφορίες

6.

Οι 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
Κατάλογοι εκτιθέμενων εργαζομένων
1.

Οι εργοδότες τηρούν κατάλογο των εργαζομένων που εκτίθενται σε βιολογικούς παράγοντες της
ομάδας 3 και 4. Ο 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.

Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατηρείται επί 10 τουλάχιστον έτη μετά από το πέρας
της έκθεσης

3.

Ο 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.

Από 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.
4.

Που μπορεί να έχει σοβαρές μακροπρόθεσμες συνέπειες

Ο 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
Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων
1.

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
Κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή
1.

Κοινοποιείται εκ των προτέρων στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας η χρήση για πρώτη φορά:
α.

Των βιολογικών παραγόντων της ομάδας 2

β.

Των βιολογικών παραγόντων της ομάδας 3

γ.

Των βιολογικών παραγόντων της ομάδας 4. Η κοινοποίηση γίνεται τουλάχιστον τριάντα ημέρες
πριν από την έναρξη των εργασιών. Με 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.

Από τα εργαστήρια που παρέχουν διαγνωστικές υπηρεσίες που έχουν σχέση με παράγοντες της ομάδας
4 απαιτείται μόνο αρχική κοινοποίηση της πρόθεσής τους

3.

Κοινοποίηση 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.

Η κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο αυτό, περιλαμβάνει:
α.

Το όνομα και τη διεύθυνση της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης

β.

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

γ.

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης που αναφέρεται στο άρθρο 3

δ.

Το είδος του βιολογικού παράγοντα

ε.

Τα προβλεπόμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα

Άρθρο 14
Επίβλεψη της υγείας - Ιατρική παρακολούθηση
1.

Εάν 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.

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

β.

Να 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.
2.

Να λαμβάνει άμεσα μέτρα ατομικής υγιεινής των εργαζομένων και μέτρα υγιεινής της εργασίας

Με 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. Όταν οι
εργοδότες διαθέτουν εμβόλια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το συνιστώμενο κώδικα συμπεριφοράς που
περιέχεται στο παράρτημα VΙΙ του άρθρου 17.

4.

Εάν 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.

Ο 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.

Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της ιατρικής παρακολούθησης που τους αφορούν.
Επανεξέταση των αποτελεσμάτων της ιατρικής παρακολούθησης μπορούν να ζητούν ο εργοδότης και
οι εν λόγω εργαζόμενοι.

9.

Στο παράρτημα ΙV 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 , αναγγέλονται άμεσα από τον γιατρό εργασίας μέσω της επιχείρησης ή/και από τον
ασφαλιστικό οργανισμό στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας

11.

Το Υπουργείο Εργασίας κοινοποιεί στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα στοιχεία που
αναφέρονται στη παράγραφο 10

Άρθρο 15
Ιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες εκτός από τα διαγνωστικά εργαστήρια
1.

Κατά την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 3, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα
σημεία:
α.

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

β.

Τους 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.
2.

Τους κινδύνους που συνεπάγεται η φύση της εργασίας

Οι αρμόδιες υγειονομικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες καθορίζουν τα κατάλληλα μέτρα για την
προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:.

3.

α.

Τον καθορισμό κατάλληλων μεθόδων καθαρισμού και απολύμανσης

β.

Τον καθορισμό μεθόδων για τον ασφαλή χειρισμό και αποκομιδή των μολυσμένων απορριμμάτων

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 Α, προκειμένου να μειώνουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο μόλυνσης

4.

Οι νομαρχιακού επιπέδου υγειονομικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες ενημερώνουν άμεσα τις κεντρικές
υπηρεσίες τους για τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3

Άρθρο 16
Ειδικά 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.

Τα 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.

Μετά 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. Οι δραστηριότητες που
περιλαμβάνουν το χειρισμό κάποιου βιολογικού παράγοντα πρέπει να εκτελούνται: i) Μόνον σε
ζώνες εργασίας που ανταποκρίνονται τουλάχιστον στο επίπεδο περιορισμού 2 για βιολογικό
παράγοντα της ομάδας 2. ϋ) Μόνον σε ζώνες εργασίας που ανταποκρίνονται τουλάχιστον στο
επίπεδο περιορισμού 3 για βιολογικό παράγοντα της ομάδας 3. iii) Μόνον σε ζώνες εργασίας που
ανταποκρίνονται τουλάχιστον στο επίπεδο περιορισμού 4 για βιολογικό παράγοντα της ομάδας 4.

γ.

Τα 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 Υπουργείων Εργασίας, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Γεωργίας και του Γενικού Χημείου του Κράτους 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.

Οι 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 VΙ 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 Υπουργεία Εργασίας, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Γεωργίας και το Γενικό Χημείο του Κράτους μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

1.

Προσάρτηση των παραρτημάτων Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα
παρακάτω παραρτήματα: 1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. 2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο ε. 3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που αναφέρεται στο άρθρο 3
παράγραφος 6 εδάφιο α. 4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 9. 5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
V που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 και στο άρθρο 16 παράγραφος 1 εδάφια α και β.
6.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 16 παράγραφος 2 εδάφιο α
7.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ [.

Άρθρο 18
1.

Ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και
συγκεκριμένα στα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) ή στις Διευθύνσεις
επιθεώρησης εργασίας με τα αρμόδια Τμήματα τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης εργασίας ή στα
Τμήματα επιθεώρησης εργασίας.

2.

Με απόφαση του νομάρχη και μετά από γνωμοδότηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Υγιεινής και
Ασφάλειας της Εργασίας 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 επιθώρησης εργασίας στον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του
παρόντος Οι σχετικές υποδείξεις και παρατηρήσεις προς τους εργοδότες διενεργούνται πάντοτε από τον
επιθεωρητή εργασίας μετά από εισηγήσεις των άλλων μελών της επιτροπής

Άρθρο 19
Κυρώσεις
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 ΚΥΑ 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
1.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στον
Υφυπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Άρθρο Άρθρο4
, παράγραφος 2] 1.Εργασίες σε εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων. 2.Εργασίες στον τομέα της γεωργίας.
3.Δραστηριότητες κατά τις οποίες υπάρχει επαφή με ζώα ή/και προϊόντα ζωικής προέλευσης. 4.Εργασίες
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων απομόνωσης και νεκροψίας.
5.Εργασίες σε κλινικά, κτηνιατρικά και διαγνωστικά εργαστήρια, εξαιρουμένων των διαγνωστικών
μικροβιολογικών εργαστηρίων. 6.Εργασίες σε εγκαταστάσεις διάθεσης απορριμμάτων. 7.Εργασίες σε

εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων. ¦ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ [Άρθρο. 6 παρ.2
εδαφ.ε] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ [Άρθρο 3 παράγραφος 6
εδάφιο α] ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 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. Ο παρών πρώτος κατάλογος ταξινομημένων βιολογικών παραγόντων δεν περιλαμβάνει τους
γενετικώς τροποποιημένους μικροοργανισμούς. 2.Η ταξινόμηση των βιολογικών παραγόντων γίνεται βάσει
των επιδράσεών τους στους υγιείς εργαζομένους. Δεν λαμβάνονται χωριστά υπόψη οι ιδιαίτερες επιδράσεις
των παραγόντων 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
προορίζονται 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 ο 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, ο 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.Η 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.Ο κατάλογος ταξινομημένων βιολογικών παραγόντων αντικατοπτρίζει την κατάσταση των
επιστημονικών γνώσεων κατά το χρόνο σύνταξής του. 7.Οι αρμόδιες αρχές μετά από γνώμη του Συμβουλίου
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 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 διά του αέρος. Οι αρμόδιες αρχές μετά από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της
Εργασίας 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.Ο 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 : Ο 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. Τ : Παραγωγή
τοξινών. V : Υπάρχει αποτελεσματικό εμβόλιο. Οι προληπτικοί εμβολιασμοί πρέπει να πραγματοποιούνται
λαμβανομένου υπόψη του κώδικα συμπεριφοράς που περιέχεται στο παράρτημα VΙΙ. Α. ΒΑΚΤΗΡΙΑ και
παρόμοιοι μικροοργανισμοί 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 Σημειώσεις Αctinοbacillus
actinοmycetemcοmitans Αctinοmadura madurae Αctinοmadura pelletieri Αctinοmyces gerencseriae
Αctinοmyces israelii Αctinοmyces pyοgenes Αctinοmyces spp Αrcanοbacterium haemοlyticum
(Cοrynebacterium haemοlyticum) Βacillus anthracis Βacterοides fragilis Βartοnella bacillifοrmis
Βοrdetella brοnchiseptica Βοrdetelia parapertussis Βοrdetella pertussis Βοrrelia burgdοrferi Βοrrelia
duttοnii Βοrrelia recurrentis Βοrrelia spp Βrucella abοrtus Βrucella canis Βrucella melitensis Βrucella
suis Campylοbacter fetus Campylοbacter jejuni Campylοbacter spp Cardiοbacterium hοminis
Chlamydia pneumοniae Chlamydia trachοmatis Chlamydia psittaci (πτηναία στελέχη) Chlamydia psrttaci
(λοιπά στελέχη) Clοstridium bοcutinum Clοstridium perfringens Clοstridium tetani Clοstridium spp
Cοrynebacterium diphtheriae Cοrynebacterium minutissimum Cοrynebacterium pseudοtuberculοsis
Cοrynebacterium spp Cοxiella burnetii Εdwardsiella tarda Εhrlichia sennetsu (Rickettsia Sennetsu)
Εhrlichia spp Εikenella cοrrοdens Εnterοbacter aerοgenes/clοacae Εnterοbacter spp Βιολογικός
παράγοντας______________________________________Ταξινόμηση Σημειώσεις Εnterοcοccus spp Εrysipelοthrix
rhusiοpathiae Εscherichia cοli (εξαιρέσει των μη παθογόνων στελεχών) Flaνοbacterium meningοsepticum
Fluοribacter bοzemanae (Legiοnella) Francisella tularensis (Τύπος Α) Francisella tularensis (Τύπος Β)
Fusοbacterium necrοphοrum Gardnerella νaginalis Ηaemοphilus ducreyi Ηaemοphilus influenzae
Ηaemοphilus spp Ηelicοbacter pylοri Κlebsiella οxytοca Κlebsiella pneumοniae Κlebsiella spp
Legiοnella pneumοphila Legiοnella spp Leptοspira interrοgans (όλοι οι ορότυποι) Listeria
mοnοcytοgenes Listeria iνanονii Μοrganella mοrganii Μycοbacterium africanum Μycοbacterium
aνium/intracellulare Μycοbacterium bονis (Εξαιρέσει στελέχους ΒCG) Μycοbacterium chelοnae
Μycοbacterium fοrtuitum Μycοbacterium kansasii Μycοbacterium leprae Μycοbacterium malmοense
Μycοbacterium marinum Μycοbacterium micrοti Μycοbacterium paratuberculοsis Μycοbacterium
scrοfulaceum Μycοbacterium simiae Μycοbacterium szulgai Μycοbacterium tuberculοsis
Μycοbacterium ulcerans Μycοbacterium xenοpi Μycοplasma pneumοniae Νeisseria gοnοrrhοcae
Νeisseria meningitidis Νοcardia asterοides Νοcardia brasiliensis Νοcardia farcinica Νοcardia nονa
Νοcardia οtitidiscaνiarum Ρasteurella multοcida ΡasteurellasppΡeptοstreptοcοccus anaerοbius
Ρlesiοmοnas shigellοides Ροrphyrοmοnas spp ΡreνοtellasppΡrοteus mirabilis Ρrοteus penneri Ρrοteus
νulgaris Ρrονidencia alcalifaciens Ρrονidencia rettgeri Ρrονidencia spp Ρseudοmοnas aeruginοsa
Ρseudοmοnas

mallei

Ρseudοmοnas

pseudοmallei

RhοdοcοccusequiΒιολογικός

παράγοντας_____________________________________Ταξινόμηση ΣημειώσειςRickettsia akari Rickettsia canada
Rickettsia cοnοrii Rickensia mοntana Rickettsia typhi (Rickensia mοοseri) Rickensia prοwazekii Rickettsia
rickettsii Rickettsia tsutsugamushi Rickettsia spp Rοchalimaea quintana Salmοnella Αrizοnae

Salmοnella Εnteritidis Salmοnella Τyphimurium Salmοnella Ρaratyphi Α, Β, C Salmοnella Τyphi
Salmοnella (άλλα ορολογικά είδη) Serpulina spp Shigella bοydii Shigella dysenteriae (Τύπος 1) Shigella
flexneri Shigella sοnnei Staphylοcοccus aureus Siieptοbacillus mοnilifοrmis Streptοcοccus pneumοniae
Streptοcοccus pyοgenes Streptοcοccus spp Τrepοnema carateum Τrepοnema pallidum Τrepοnema
pertenue Τrepοnema spp Vibriο chοlerae (και ο ΕΙ Τοr) Vibriο parahemοlyticus Vibriο spp Υersinia
enterοcοlitica Υersinia pestis Υersinia pseudοtuberculοsis Υersinia spp b. ΙΟΙ Βιολογικός παράγοντας
ΑdenονiridaeΑrenaνiridae Ιός Junin Ιός Lassa Ιός λεμφοκυτταρικής χοριομηνιγγίτιδας (νευροτρόπα
στελέχη) Ιός λεμφοκυτταρικής χοριομηνιγγίτιδας (λοιπά στελέχη) Ιός Μachupο Ιός Μοpeia και λοιποί ιοί
Τacaribe ΑstrονiridaeΒunyaνiridae Ιός Βunyamwera lος Οrοpοuche Ιός εγκεφαλίτιδας Καλιφόρνιας Ιοί
Ηanta: Ηantaan (Κορεατικός αιμορραγικός πυρετός) Ιός Seοul Ιός Ρuumala Ιός Ρrοspect Ηill Λοιποί Ιοί
Ηanta ΝαϊροϊοίΑιμορραγικός πυρετός Κογκό/Κριμαίας Ιός Ηazara Φλεβοϊοί:Πυρετος Rift Valley Ιός
τριήμερου πυρετού Ιός Τοscana Λοιποί γνωστοί παθογόνοι bunyaνirus CaliciνiridaeΙός Νοrwalk Λοιποί
Caliciνiridae CοrοnaνiridaeFilονiridae Ιός Εbοla Ιός Μarbοurg FlaνiνiridaeΑυστραλιανή επιδημική
εγκεφαλίτιδα (Εγκεφαλίτιδα Μurray Valley) Ιός εγκεφαλίτιδας από κρότωνες της Κεντρικής Ευρώπης
ΑbsettarονΗanzalονa ΗyprΚumlinge Ιός δαγγείου τύπου 1 - 4 Ιός ηπατίτιδας Γ Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα Β Ιός
Κyasanur Fοrest Ασθένεια Lοuping Οmsk (a) ΡοwassanRοciο Ρωσσική εαρινή-θερινή εγκεφαλίτιδα (α)
Εγκεφαλίτιδα St Lοuis Ιός Wesselsbrοn Ιός Δυτ. Νείλου Κίτρινος πυρετός Λοιποί γνωστοί παθογόνοι
φλαβινοϊοί ΗepadnaνiridaeΙός ηπατίτιδας Β Ιός ηπατίτιδας Δ (Δέλτα) (β) ΗerpesνiridaeΚυτομεγαλοϊός Ιός
Εpstein-Βarr Ηerpesνirus simiae (Ιός Β) Ιοί απλού έρπητα τύπων 1 και 2 Ιός έρπητα ζωστήρα - ανεμοβλογιάς
Ανθρώπινος Β-λεμφατρόπος ιός (ΗΒLV - ΗΗV6) ΟrthοmyxονiridaeΙοί γρίπης τύπων Α, Β και Γ
Οrthοmyxονiridae κροτωνικής προέλευσης Ιοί Dhοri και Τhοgοtο ΡapονaνiridaeΙοί ΒΚ και JC Ανθρώπινοι
Θηλωματοίοί Ρaramyxονiridaeιός ιλαράς Ιός επιδημικής παρωτίτιδας Ιός ασθένειας Νewcastle
Παραγριπικοί ιοί τύπων 1 έως 4 Συγκυτιακός αναπνευστικός ιός ΡarνονiridaeΑνθρώπινος κοκκοϊός (Β 19)
ΡicοrnaνiridaeΙός οξείας αιμορραγικής επιπεφυκίτιδας (ΑΗC) ΙσχιοίοίΗχοϊοί Ιός ηπατίτιδας Α (ανθρώπινος
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παράγοντας_____________________________________Ταξινόμηση ΣημειώσειςΡινοϊοί ΡοxνiridaeΙός ευλογιάς
βουβάλου (ε) Ιός ευλογιάς αγελάδας Ιός ευλογιάς ελέφαντος (ζ) Ιός όζου των αμελκτών Ιός Μοlluscum
cοntagiοsum Ιός ευλογιάς πιθήκου Ιός ελκώδους στοματίτιδας προβάτου Ιός ευλογιάς κονίκλου (η) Ιός
δαμαλίτιδας Ιοί Variοla (μείζων και ελάσσων) Ιός white pοx (Ιός νariοla) Ιοί ευλογιάς Υata (Τana &Υaba;)
ReονiridaeCοltiνirus Ανθρώπινοι Rοcaνirus ΟrbiνirusReονirus Retrονiridae (Θ) Ιοί του συνδρόμου
ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας (ΑΙDS) Ανθρώπινοι λεμφοτρόποι ιοί κυττάρων Τ (ΗΤLV) τύπων 1 και 2
RhabdονiridaeΙός λύσσας Ιός κυστιώδους στοματίτιδας ΤοgaνiridaeΑλφαίοί: Εγκεφαλομυελίτιδα του ίππου
της Ανατολικής Αμερικής Ιός Βebaru Ιός Chikungunya Ιός Ενerglades Ιός Μayarο Ιός Μucambο Ιός
Νdumu Ιός 0nyοng-nyοng Ιός του ποταμού Rοss Ιός του δάσους Semliki Ιός Sindbis Ιός Τοnate
Βενεζουελανική εγκεφαλομυελίτιδα του ίππου Εγκεφαλομυελίτιδα του ίππου της Δυτικής Αμερικής Λοιποί
γνωστοί αλφαϊοί Ιός ερυθράς (rubella) ΤοrονiridaeΜη καταταγμένοι ιοί Ιοί ηπατίτιδας που μεταδίδονται με
το αίμα και που δεν έχουν ακόμα προσδιορισθεί Ιός ηπατίτιδας Ε Μη προσδιορισθέντες βιολογικοί
παράγοντες σχετιζόμενοι με (ι) : την ασθένεια Creutzfeldt-Jakοb το σύνδρομο Gerstmann-StrausslerScheinker Κuru(*) Βλ. εισαγωγική σημείωση αριθ. 7. (**) Βλ. εισαγωγική σημείωση αριθ. 8. 1)Ιός εγκεφαλίτιδος
από κρότωνες. (6) Για να έχει ο ιός της ηπατίτιδας Δ παθογόνο δράση στον εργαζόμενο, απαιτείται μόλυνση
ταυτόχρονη ή δευτερογενής σε σχέση με τη μόλυνση που προκαλεί ο ιός της ηπατίτιδας Β. Επομένως, ο
εμβολιασμός κατά του ιού της ηπατίτιδας Β προστατεύει από τον ιό της ηπατίτιδας Δ (Δέλτα) όσους
εργαζόμενους δεν έχουν προσβληθεί από τον ιό της ηπατίτιδας Β. 2)Μόνον όσον αφορά τους τύπους Α & Β.

3)Συνιστάται για τις εργασίες που συνεπάγονται άμεση επαφή με τους παράγοντες αυτούς. 4)Με την
εγγραφή αυτή προσδιορίζονται δύο ιοί, ένα γένος του ιού της ευλογιάς βουβάλου και μια παραλλαγή του
ιού της δαμαλίτιδας. 5)Παραλλαγή του ιού της ευλογιάς αγελάδας. 6)Παραλλαγή του ιού της δαμαλίτιδας.
7)Δεν υπάρχουν σήμερα καθόλου στοιχεία για μόλυνση του ανθρώπου από τους Retrονirus που
προέρχονται από τον πίθηκο. Εντούτοις, για λόγους πρόνοιας, συνιστάται περιορισμός επιπέδου 3 για τις
εργασίες που συνεπάγονται έκθεση των εργαζόμενων σε αυτούς τους ιούς. 8)Δεν υπάρχουν αποδείξεις για
μόλυνση του ανθρώπου από τους βιολογικούς παράγοντες που προκαλούν τη σπογγοειδή εγκεφαλίτιδα
βοοειδών. Οπωσδήποτε όμως συνιστάται επίπεδο περιορισμού τουλάχιστον 2, ως προφυλακτικό μέτρο για
εργασίες εργαστηρίου. Γ. ΠΑΡΑΣΙΤΑ Βιολογικός παράγοντας_____________________________________Ταξινόμηση
ΣημειώσειςΑcanthamοeba castellani Αncylοstοma duοdenale Αngiοstrοngylus cantοnensis
Αngiοstrοngylus cοstaricensis Αscaris lumbricοides Αscaris suum Βabesia diνergens Βabesia micrοti
ΒalantidiumcοliΒrugia malayi ΒrugiapahangiCapillaria philippinensis CapiilariasppCiοnοrchis sinensis
Clοnοrchis νiνerrini Cryptοspοridium parνum Cryptοspοridium spp Dipetalοnema streptοcerca
Diphyllοbοthrium latum Dracunculus medinensis Εchinοcοccus granulοsus Εchinοcοccus muitilοcularis
Εchinοcοccus νοgeli Εntamοeba histοlytica FasciοlagiganticaFasciοia hepatica Fasciοlοpsis buski
Giardia lamblia (Giardia intestinalis) Ηymenοlepis diminuta Ηymenοlepis nana Leishmania brasiliensis
Leishmania dοnονani Leishmania ethiοpica Leishmania mexicana Leishmania peruνiana Leishmania
trοpica Leishmania majοr Leishmania spp Lοa lοa Βιολογικός παράγοντας Μansοnella οzzardi
Μansοnella

perstans

ΝaegleriafοwleriΝecatοr

americanus

Οnchοcerca

νοlνulus

ΟpisthοrchisfelineusΟpisthοrchis spp Ρaragοnimus westermani Ρlasmοdium falciparum Ρlasmοdium
spp (ανθρώπου και πιθήκου) Sarcοcystis suihοminis Schistοsοma haematοbium Schistοsοma
intercalatum Schistοsοma japοnicum Schistοsοma mansοni Schistοsοma mekοngi Strοngylοides
stercοralis StrοngylοidessppΤaenia saginata Τaenia sοlium Τοxοcara canis Τοxοplasma gοndii
Τrichinella spiralis Τrichuris trichiura Τrypanοsοma brucei brucei Τrypanοsοma brucei gambiense
Τrypanοsοma brucei rhοdesiense Τrypanοsοma cruzi Wuchereria bancrοfti Δ.ΜΥΚΗΤΕΣ Βιολογικός
παράγοντας Αspergillus fumigatus Βlastοmyces dermatitidis (Αjellοmyces dermatitidis) Candida
albicans Cοccidiοides immitis Cryptοcοccus neοfοrmans νar. neοfοrmans (Filοbasidiella neοfοrmans
νar. neοfοrmans) Cryptοcοccus neοfοrmans νar. gattii (Filοbasidiella bacillispοra) Εmmοnsia parνa νar.
parνa Εmmοnsia parνa νar. crescens Εpidermοphytοn flοccοsum Fοnsecaea cοmpacta Fοnsecaea
pedrοsοi Ηistοplasma capsulatum νar capsulatum (Αjellοmyces capsulatus) Ηistοplasma capsulatum
dubοisii ΜadurellagriseaΜadurella mycetοmatis Μicrοspοrum spp Νeοtestudina rοsatii
Ρaracοccidiοides brasiliensis Ρenicillium marneffei Spοrοthrix schenckii Τrichοphytοn rubrum
Τrichοphytοn spp ΤαξινόμησηΣημειώσειςΤαξινόμησηΣημειώσειςΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ [

Άρθρο Άρθρο14
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 εργαζομένου

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. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ [.

Άρθρο Άρθρο15
παράγραφος 3 και άρθρο 16 παράγραφος 1 εδάφια α και β ] Προκαταρκτικό σημείωμα Τα 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.Α. Μέτρα
περιορισμού Β. Επίπεδα περιορισμού2 3 4
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.

Βιολογικοί παράγοντες των ομάδων 2,3 και 4 Είναι 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 μεθόδο. Α.Μέτραπεριορισμού Β.
Επίπεδα περιορισμού2 3 4.

3.

Η δειγματοληψία, η προσθήκη υλικών σε ένα κλειστό σύστημα και η μεταφορά βιώσιμων
μικροοργανισμών σε άλλο κλειστό σύστημα πρέπει να διενεργούνται κατά τρόπον ώστε να
ελαχιστοποιείται η απελευθέρωση να προλαμβάνεται η απελευθέρωση να προλαμβάνεται η
απελευθέρωση

4.

Η αρμόδια αρχή που ενεργεί εμβολιασμό σε εργαζόμενο, μετά από σχετική αίτησή του εργαζόμενου,
εκδίδει και χορηγεί πιστοποιητικό εμβολιασμού

5.

Καθορισμένες μέθοδοι απολύμανσης ναι ναι ναι

6.

Ο χώρος εργασίας πρέπει να διατηρείται υπό πίεση χαμηλότερη της ατμοσφαιρικής όχι συνιστάται ναι
α.

Πρέπει να τοποθετούνται σήματα για βιολογικούς κινδύνους. προαιρετικό ναι ναι.

β.

Η πρόσβαση στους χώρους πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στο εντεταλμένο προσωπικό.
προαιρετικό ναι ναι, μέσω αερόκλειθρου προθαλάμου (airlοck) Υ) Το προσωπικό
οφείλειναφοράπροστατευτικό ιματισμό. ναι, ιματισμός εργασίας ναι πλήρης αλλαγή ιματισμού.

γ.

Πρέπει να παρέχονται στο προσωπικό δυνατότητες απολύμανσης και πλύσης. ναι ναι ναι ε) Το
προσωπικό πρέπεινακάνειντους πριν εγκαταλείψει τον ελεγχόμενο χώρο. όχι προαιρετικό ναι.

δ.

Τα λύματα από τους νεροχύτες και τα ντους πρέπει να συλλέγονται και να αδρανοποιούνται πριν
την απόρριψή τους. όχι προαιρετικό ναι.

ε.

Ο ελεγχόμενοςχώρος πρέπει νααερίζεται καταλλήλως ώστε να ελαχιστοποιείται η μόλυνση του
αέρα. προαιρετικό προαιρετικό ναι.

ζ.

0 αέρας στον ελεγχόμενο χώρο πρέπει να διατηρείται σε πίεση χαμηλώτερη της ατμοσφαιρικής. όχι
προαιρετικό ναι.

η.

Ο αέρας που εισέρχεται και εξέρχεται από τον ελεγχόμενο χώρο πρέπει να διηθείται με φίλτρο ΗΕΡΑ.
όχι προαιρετικό ναι 0 0 ελεγχόμενος χώρος πρέπει να είναι σχεδιασμένος κατά τρόπον ώστε να
εμποδίζεται ο διασκορπισμός του συνόλου του περιεχομένου του κλειστού συστήματος. όχι
προαιρετικό ναι.

θ.

Πρέπει ναυπάρχει ηδυνατότητα ερμητικού κλεισίματος του ελεγχόμενου χώρου ώστε να μπορεί να
πραγματοποιηθεί υποκαπνισμός. όχι προαιρετικό ναι.

ι.

Επεξεργασία λυμάτων πριν την τελική απόρριψη. να αδρανοποιούνται με εγκεκριμένα μέσα να
αδρανοποιούνται με εγκεκριμένα χημικά ή φυσικά μέσα να αδρανοποιούνται με εγκεκριμένα
χημικά ή φυσικά μέσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ [ Άρθρο 14 παράγραφος 3 ].

7.

Αποτελεσματικός έλεγχος των φορέων, π.χ. τρωκτικά και έντομα συνίσταται ναι ναι.

8.

Επιφάνειες αδιάβροχες και ευκολοκαθάριστες ναι (πάγκοι) ναι (πάγκοι και δάπεδο) ναι (πάγκοι, τοίχοι,
δάπεδο και οροφή

9.

Επιφάνειες ανθεκτικές στα οξέα, τα αλκάλια, τους διαλύτες και τα απολυμαντικά συνιστάται ναι ναι

10.

Ασφαλής αποθήκευση βιολογικών παραγόντων ναι ναι ιδιαίτερα ασφαλής αποθήκευση

11.

Πρέπει να υπάρχει παράθυρο παρατήρησης άλλο αντίστοιχο σύστημα,ώστε να είναι δυνατήη
παρατήρηση των εργαζομένων συνιστάται συνιστάται ναι

12.

Κάθε εργαστήριο πρέπει να περιέχει τον δικό του εξοπλισμό όχι συνιστάται ναι

13.

0 χειρισμός μολυσμένου υλικού, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν ζώων, πρέπει να γίνεται σε θάλαμο
ασφαλείας ή απομόνωσης ή άλλα κατάλληλα μέσα περιορισμού ανάλογα με την περίπτωση ναι, αν ο
μολυσματικός παράγοντας είναι αερογενώς μεταφερόμενος ναι

14.

Κλίβανος για την αποτέφρωση των πτωμάτων των ζώων συνίσταται ναι (να είναι διαθέσιμος) ναι
επιτόπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ [ Άρθρο 4 παράγραφος 1 και
άρθρο 16 παράγραφος 2 εδάφιο α ]

Αθήνα, 1995-05-30
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