ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 174/1997
"Tροποποίηση π.δ. 186/95 «Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της
έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες
90/679/EOK και 93/88/EOK" (97/A) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/30/EK»"
(Φ.E.K. 150/A/15-7-1997)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
‘Eχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, και 3) και 3 του ν. 1338/83 "Eφαρµογή του κοινοτικού δικαίου" (34/A) όπως
τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε το άρθρο 6 του ν.1440/84 "Συµµετοχή της Eλλάδας στο κεφάλαιο, στα
αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Eυρωπαϊκής Tράπεζας Eπενδύσεων, στο κεφάλαιο της Eυρωπαϊκής
Kοινότητος Άνθρακος και Xάλυβος και του Oργανισµού Eφοδιασµού EURATOM" (70/A) και µε το άρθρο 65
του ν. 1892/90 "Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (101/A) και
β. της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του ν.2077/92 "Kύρωση της συνθήκης για την Eυρωπαϊκή
Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην τελική Πράξη"
(136/A).
2. Tις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 3) και 36 του ν. 1568/85 "Yγιεινή και ασφάλεια των
εργαζοµένων" (177/A). .
3. Tις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 (79/A) "Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής
κατάρτισης και άλλες διατάξεις".
4. Tις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2224/94 "Pύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων,
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης Yπουργείου Eργασίας και των εποπτευοµένων
από αυτό νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις" (112/A).
5. Την αριθ. ∆Ι∆Κ/Φ4.4.1/21566 "Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης".(ΦEK 932/1010-1996 τ.B').
6. Tην αριθµ. 9/2-10-95 γνώµη του Συµβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας.
7. Tις διατάξεις του άρθρου 29A του ν. 1558/85 "Kυβέρνηση και Kυβερνητικά Oργανα" (137/A), που
προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 "Pύθµιση του θεσµού των Eπιµελητηρίων κλπ." (154/A).
8. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισµού του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων 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. 106/13-3-1997 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Eπικρατείας, µετά από πρόταση των Yπουργών
Eσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Aποκέντρωσης, Eθνικής Oικονοµίας, Ανάπτυξης, Oικονοµικών,
Γεωργίας, Eργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Yγείας και Πρόνοιας αποφασίζουµε:
KEΦAΛAIO A΄
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1
Σκοπός - Aντικείµενο
Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η προσαρµογή της Eλληνικής νοµοθεσίας περί υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζοµένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/30/EK της Eπιτροπής της 30ης Iουνίου 1995
(E.E. L.155/41/ 6-7-1995) "Για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/679/EOK του
Συµβουλίου για την προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (έβδοµη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/EOK)"
KEΦAΛAIO B΄
Tροποποίηση π.δ. 186/95
Άρθρο 2
Στο άρθρο 2 του π.δ. 186/95 µετά το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 προστίθεται νέο εδάφιο (δ) ως εξής:
"δ. Aρµόδια επιθεώρηση εργασίας: Oι αρµόδιες υπηρεσίες της Nοµαρχιακής Aυτοδιοίκησης (Tα Kέντρα
Πρόληψης Eπαγγελµατικού Kινδύνου ή οι ∆ιευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας και οι ∆ιευθύνσεις

2
απασχόλησης µε τα αρµόδια Tµήµατα τεχνικής και υγειονοµικής επιθεώρησης εργασίας ή τα Tµήµατα και
Γραφεία επιθεώρησης εργασίας κλπ)"
Άρθρο 3
Tο παράρτηµα III του άρθρου 17 τροποποιείται ως εξής:
1. Στον κατάλογο "A. BAKTHPIA και παρόµοιοι µικροοργανισµοί" προστίθεται και ταξινοµείται στην οµάδα 2
ο παράγοντας "streptococcus suis".
2. Στον κατάλογο "B. IOI" η οµάδα Retroviridae τροποποιείται ωs εξής:
α. Oι παράγοντες:
- Iοί του συνδρόµου της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS),
- Aνθρώπινοι λεµφοτρόποι ιοί κυττάρων T (HTL V) τύπων 1 και 2 µεταφέρονται από την οµάδα 3 στην
οµάδα 3 (**)
β. Προστίθεται και ταξινοµείται στην οµάδα 3 (**) ο Iός ανοσολογικής ανεπάρκειας του πιθήκου (SIV).
γ. H παραποµπή "(θ)" µετά τον όρο "Retroviridae" µεταφέρεται µετά τους όρους "Iός της ανοσολογικής
ανεπάρκειας του πιθήκου (SIV)".
3. Tο κείµενο της υποσηµείωσης "(θ)" µετά τον κατάλογο "B. IOI" αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"∆εν υπάρχει σήµερα καµία απόδειξη για µόλυνση του ανθρώπου από τους άλλους ρετροϊούς που
προέρχονται από τον πίθηκο. Για λόγους πρόνοιας συνιστάται περιορισµός επιπέδου 3 για τις εργασίες που
συνεπάγονται έκθεση των εργαζοµένων σε αυτούς τους ρετροϊούς".
4. Στον κατάλογο "Γ. ΠAPAΣITA"
α. Oι παρακάτω παράγοντες µεταφέρονται από την οµάδα 3 στην οµάδα 3 (**):
Echinococcus granulosus,
Echinococcus multilocularis,
Echinococcus vogeli,
Leishmania brasiliensis,
Leishmania donovani,
Plasmodium falciparum,
Taenia solium,
Trypanosoma brucei rhodesiense.
β. Προστίθεται και ταξινοµείται στην οµάδα 2 ο παράγοντας "Cyclospora cayetanensis"
γ. Στο τέλος του καταλόγου προστίθεται η ακόλουθη ένδειξη:
" (**) Bλέπε εισαγωγική σηµείωση αριθ. 8"
Άρθρο 4
H παράγραφος 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:
"1. O έλεγχος της εφαρµογής του παρόντος ανατίθεται στις αρµόδιες υπηρεσίες της Nοµαρχιακής
Aυτοδιοίκησης (στα Kέντρα Πρόληψης Eπαγγελµατικού Kινδύνου ή στις ∆ιευθύνσεις επιθεώρησης
εργασίας και στις ∆ιευθύνσεις απασχόλησης µε τα αρµόδια Tµήµατα τεχνικής και υγειονοµικής
επιθεώρησης εργασίας ή στα Tµήµατα και Γραφεία επιθεώρησης εργασίας κλπ) σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας.
Για τις επιχειρήσεις των µεταλλείων, λατοµείων, ορυχείων ο έλεγχος της εφαρµογής του παρόντος
διατάγµατος ανατίθεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Yπουργείου Ανάπτυξης."
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και την εκτέλεση του
παρόντος διατάγµατος.
Aθήνα, 2 Iουλίου 1997

