
Με αφορμή τη δημοσίευση του Προεδρικού

Διατάγματος που αφορά στην κωδικοποίηση της

νομοθεσίας βιολογικών παραγόντων στις 7

Δεκεμβρίου 2020, επισημαίνονται τα σημαντικότερα

σημεία που αφορούν στη διασφάλιση της Υγείας και

Ασφάλειας των εργαζομένων που εκτίθενται σε

βιολογικούς παράγοντες.

Οι βιολογικοί παράγοντες είναι είτε ζωντανοί

οργανισμοί είτε ουσίες, οι οποίες παράγονται από

αυτούς, που προκαλούν ασθένειες ή βλάπτουν

ανθρώπους, ζώα και φυτά ή προκαλούν βλάβες σε

κάποιο υλικό. Στους βιολογικούς παράγοντες

περιλαμβάνονται τα βακτηρίδια, οι ιοί, οι μύκητες

και τα παράσιτα.

Οι παράγοντες αυτοί απαντώνται σε όλους τους

τομείς που σχετίζονται με τις οργανικές ύλες, όπως

το έδαφος, τα απόβλητα, τα τρόφιμα, τα σωματικά

υγρά και τα μικροβιολογικά δείγματα. Κατ’ επέκταση

οι βιολογικοί παράγοντες συναντώνται σε πληθώρα

επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπως είναι η

βιομηχανία τροφίμων & ποτών, η

φαρμακοβιομηχανία, οι υγειονομικές και

κτηνιατρικές υπηρεσίες, τα μικροβιολογικά και

κυτταρολογικά εργαστήρια, ο οικοδομικός και

κατασκευαστικός τομέας, η βιομηχανία κατεργασίας

μετάλλου, η ξυλουργική βιομηχανία, οι γεωργικές και

κτηνοτροφικές εργασίες, οι εγκαταστάσεις

καθαρισμού λυμάτων.

Τα βασικά σημεία του προεδρικού διατάγματος που

εστιάζουν στην προστασία των εργαζομένων από

κινδύνους που σχετίζονται με έκθεση σε βιολογικούς

παράγοντες κατά την εργασία είναι τα εξής:
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1) ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

• Εντοπισμό και εκτίμηση των κινδύνων

• Χρησιμοποίηση των υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων στην 

επιχείρηση ή εγκατάσταση

• Αντικατάσταση επιβλαβών βιολογικών παραγόντων 

με ακίνδυνους ή λιγότερο επικίνδυνους παράγοντες 

εφόσον είναι εφικτό

• Περιορισμό των εκτιθέμενων στο ελάχιστο

• Περιορισμό απελευθέρωσης βιολογικών 

παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον με 

μηχανικά μέτρα

• Χρήση σήματος βιολογικού κινδύνου

• Εκπόνηση σχεδίου δράσης σε περίπτωση 

ατυχήματος

• Ενημέρωση της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας 

σε σχέση με την εκτίμηση κινδύνου, τους 

εκτιθέμενους και άλλα στοιχεία

• Λήψη μέτρων υγιεινής και ατομικής προστασίας

• Εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων

• Τήρηση καταλόγου εκτιθέμενων εργαζομένων

• Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων

ΕΚΘΕΣΗΣΕ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
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ΕΚΘΕΣΗ Τα βασικά σημεία του προεδρικού διατάγματος που

εστιάζουν στην προστασία των εργαζομένων από

κινδύνους που σχετίζονται με έκθεση σε βιολογικούς

παράγοντες κατά την εργασία είναι τα εξής:

ΣΕΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

2) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 

ΕΧΟΥΝ:

• Η εξασφάλιση ιατρικής εξέτασης για την

κατάστασης της υγείας των εργαζομένων

πριν από την έκθεση αλλά και σε τακτά

χρονικά διαστήματα

• Οι υποδείξεις του Ιατρού Εργασίας ώστε

ο εργοδότης να μεριμνά για τη διάθεση

όταν χρειάζεται αποτελεσματικών

εμβολίων στους εργαζόμενους που δεν

έχουν ήδη ανοσοποιηθεί κατά του

βιολογικού παράγοντα στον οποίο

εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν

• Η τήρηση ιατρικών φακέλων

εργαζομένων με έκθεση σε βιολογικούς

παράγοντες για τουλάχιστον δέκα (10)

έτη μετά το τέλος της έκθεσης (σε ειδικές

περιπτώσεις που αναφέρονται στο Π.Δ. η

τήρηση είναι για 40 έτη)

• Οι προτάσεις για τυχόν προστατευτικά ή

προληπτικά μέτρα που πρέπει να

ληφθούν για κάθε εργαζόμενο

3) Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ:

• Όταν οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε

βιολογικό παράγοντα στην εργασία, για

τον οποίο παράγοντα υπάρχει

αποτελεσματικό εμβόλιο, ο εργοδότης

οφείλει να προσφέρει τον εμβολιασμό

στους εργαζόμενους αυτούς

• Ο εμβολιασμός γίνεται σύμφωνα με

ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και

πρακτικές

• Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για τα

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του

εμβολιασμού ή του μη εμβολιασμού

• Οι δαπάνες του εμβολιασμού βαρύνουν

τον εργοδότη

• Χορηγείται πιστοποιητικό εμβολιασμού

μετά από σχετική αίτηση του

εργαζόμενου από την αρμόδια αρχή που

διενήργησε τον εμβολιασμό



Η λήψη μέτρων για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας

των εργαζομένων έναντι των βιολογικών παραγόντων πρέπει να

αποτελεί τομέα προτεραιότητας για τις επιχειρήσεις που οι

παράγοντες αυτοί απαντώνται και η εφαρμογή προγραμμάτων

ιατρικών εξετάσεων εκτιθέμενων, καθώς και η εφαρμογή

εμβολιαστικών προγραμμάτων στο χώρο εργασίας, λόγου χάρη

έναντι της Ηπατίτιδας Β ή του τετάνου, είναι δράσεις που

συμβάλλουν στην προάσπιση και προαγωγή της υγείας των

εργαζομένων.

4) ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΙΑΤΡΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

ΣΗΜΕΙΑ:

• Κατάρτιση ατομικού ιατρικού φακέλου με

το ιατρικό και επαγγελματικό ιστορικό

κάθε εργαζόμενου

• Ατομική αξιολόγηση της υγείας των

εργαζομένων

• Ενδεχομένως βιολογική παρακολούθηση

και ανίχνευση πρώιμων και αντιστρεπτών

επιπτώσεων στην υγεία του εξεταζόμενου

ΕΚΘΕΣΗ
Τα βασικά σημεία του προεδρικού διατάγματος που εστιάζουν

στην προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που

σχετίζονται με έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες κατά την

εργασία είναι τα εξής:

ΣΕΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
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We’ll learn 

We’ll be safe

We’ll be there for you

w w w . g e p g r o u p . g r |  w e c a r e @ g e p g r o u p . g r |  + 3 0  2 1  0 9 4 0  5 8 6 6

http://www.gepgroup.gr/
mailto:%7Cwecare@gepgroup.gr

