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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
1

102. Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους
που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως έχει
τροποποιηθεί με τις οδηγίες 2019/1833/ΕΕ και
2020/739/ΕΕ της Επιτροπής (Ε.Ε. L 262/17.10.2000,
L 279/31.10.2019 και L 175/04.06.2020)

2

103. Τροποποίηση του π.δ. 156/2004 «Περί κανονισμού στολής υπηρεσίας των μελών της
Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Α’ 125),
όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το
π.δ. 123/2014 (Α’ 197).

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 102 (1)
Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους
που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε
συμμόρφωση με την οδηγία 2000/54/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί με τις οδηγίες
2019/1833/ΕΕ και 2020/739/ΕΕ της Επιτροπής
(Ε.Ε. L 262/17.10.2000, L 279/31.10.2019 και
L 175/04.06.2020)
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 του άρθρου 1 και παρ.
3 και 4 του άρθρου 5, του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του
Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34), όπως το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α’ 101)
και το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του
ν. 1440/1984 (Α’ 70) και τροποποιήθηκε εν τέλει με το
άρθρο 50 του ν. 4342/2015 (Α’ 143).
2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2, του άρθρου
41 και της παρ. 1 του άρθρου 73 του «Κώδικα νόμων για

Αρ. Φύλλου 244

την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (εφεξής
Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
4. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
5. Την υπ’ αρ. 02/17.07.2020 γνώμη του Συμβουλίου
Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.).
6. Την υπ’ αρ. οικ. 28753/1562/14.07.2020 εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
8. Την υπ’ αρ. 187/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
(άρθρο 1 οδηγίας 2000/54/EK)
Σκοπός - Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής
1. Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι:
α) η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000
«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 της παρ. 1 του άρθρου 16 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου)» (ΕΕ L262, σελ. 21, της
17.10.2000), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις:
αα) της οδηγίας 2019/1833/ΕΕ της Επιτροπής, της 24ης
Οκτωβρίου 2019 «για την τροποποίηση των παραρτη-
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μάτων I, III, V και VI της οδηγίας 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
καθαρά τεχνικές προσαρμογές» (ΕΕ L 279, σελ. 54 της
31.10.2019) και
αβ) της οδηγίας 2020/739/ΕΕ της Επιτροπής, της 3ης
Ιουνίου 2020 «για την τροποποίηση του παραρτήματος III
της οδηγίας 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τη συμπερίληψη του
ιού SARS-CoV-2 στον κατάλογο των βιολογικών παραγόντων για τους οποίους είναι γνωστό ότι προσβάλλουν
τον άνθρωπο, και για την τροποποίηση της οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1833 της Επιτροπής» (ΕΕ L 175, σελ. 11 της
04.06.2020), και
β) η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων
του εθνικού δικαίου για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής
τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία, δεδομένου ότι με την οδηγία 2000/54/ΕΚ κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της οδηγίας 90/679/
ΕΟΚ, όπως είχε τροποποιηθεί από τις οδηγίες 93/88/ΕΟΚ,
95/30/ΕΚ, 97/59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ, και οι διατάξεις των
οδηγιών αυτών έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο
με τα:
βα) π.δ. 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» (Α’ 97),
ββ) π.δ. 174/1997 «Τροποποίηση π.δ. 186/1995 "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" (A ΄97) σε συμμόρφωση με την οδηγία
95/30/EK» (Α’ 150) και
βγ) π.δ. 15/1999 «Τροποποίηση του π.δ. 186/1995
"«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" (A ΄97) , όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 174/1997 (Α΄ 150),σε συμμόρφωση με
τις οδηγίες 97/59/EK και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής» (Α’ 9).
2. Το 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 μπορούν να προέλθουν από την έκθεση, κατά τη διάρκεια
της εργασίας σε βιολογικούς παράγοντες. Oι διατάξεις
του εφαρμόζονται επιπλέον των γενικών διατάξεων για
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που ισχύουν κάθε φορά.
3. 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,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 του «Κώδικα
νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»
(Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84).
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4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται με την
επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων βάσει των οποίων
γίνεται εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τις διατάξεις
της οδηγίας 2009/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου «για την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών» (με τη οποία
καταργήθηκε η οδηγία 90/219/ΕΟΚ και οι τροποποιήσεις
αυτής) και της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο
περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ
του Συμβουλίου», όπως ισχύει (με τη οποία καταργήθηκε
η οδηγία 90/220/ΕΟΚ και οι τροποποιήσεις αυτής)
Άρθρο 2
(άρθρο 2 οδηγίας 2000/54/EK)
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: Η μικροβιακή οντότητα, κυτταρική ή μη κυτταρική που είναι ικανή να αναπαράγεται ή
να μεταφέρει γενετικό υλικό.
γ) Κυτταροκαλλιέργεια: Η in-vitro ανάπτυξη κυττάρων
που προέρχονται από πολυκύτταρους οργανισμούς.
δ) Aρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας: οι αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 69 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
2. 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 ενδέχεται να συνιστά 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 σοβαρή 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.
3. Αν ένας αξιολογούμενος βιολογικός παράγοντας
δεν είναι δυνατόν να καταταχθεί σαφώς σε μία από τις
ομάδες της παρ. 2 πρέπει να κατατάσσεται στην υψηλότερη εξεταζόμενη ομάδα κινδύνου.

Τεύχος A’ 244/07.12.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
Άρθρο 3
(άρθρο 3 οδηγίας 2000/54/EK)
Εντοπισμός 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 το άρθρο 43 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
2. Στην εκτίμηση αυτή προσδιορίζεται η φύση, ο βαθμός και η διάρκεια της έκθεσης των εργαζομένων, ώστε
να είναι δυνατό να εκτιμούνται 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 παρ. 1.
6. Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης κινδύνου που προβλέπεται στην παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:
α) η κατάταξη των βιολογικών παραγόντων οι οποίοι
συνιστούν ή ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο για την υγεία
του ανθρώπου, όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ.
β) οι συστάσεις της αρμόδιας επιθεώρησης εργασίας,
σύμφωνα με τις οποίες 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) οι πληροφορίες για τις ασθένειες οι οποίες ενδέχεται
να προσβάλλουν τους εργαζόμενους λόγω της εργασίας
τους.
δ) οι αλλεργικές ή τοξικές συνέπειες που είναι δυνατόν
να έχει η εργασία τους.
ε) η γνώση μιας ασθένειας που έχει διαγνωσθεί σε
έναν εργαζόμενο και η οποία συνδέεται άμεσα με την
εργασία του.
Άρθρο 4
(άρθρο 4 οδηγίας 2000/54/EK)
Εφαρμογή των διαφόρων άρθρων σύμφωνα με
την εκτίμηση των κινδύνων.
1. Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 17 του παρόντος
διατάγματος δεν εφαρμόζονται, εάν από τα αποτελέσματα της εκτίμησης των υφισταμένων κατά την εργασία
κινδύνων που προβλέπεται 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 πρέ-
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πει, ωστόσο, να τηρούνται οι προβλέψεις του σημείου 1
του παραρτήματος VI.
2. Εάν από τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου
του άρθρου 3 προκύπτει ότι ενώ το αντικείμενο της
δραστηριότητας δεν περιλαμβάνει ηθελημένη πρόθεση χειρισμού ή χρήσης κάποιου βιολογικού παράγοντα,
εντούτοις η άσκηση της δραστηριότητας μπορεί να οδηγήσει σε έκθεση των εργαζομένων σε κάποιο βιολογικό
παράγοντα, όπως κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, ενδεικτικός κατάλογος των οποίων περιλαμβάνεται
στο παράρτημα Ι, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 και 14, με την επιφύλαξη
αν βάσει των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης στο
άρθρο 3 εκτίμησης κινδύνου, η εφαρμογή τους δεν κρίνεται αναγκαία.
Άρθρο 5
(άρθρο 5 οδηγίας 2000/54/EK)
Αντικατάσταση
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
(άρθρο 6 οδηγίας 2000/54/EK)
Περιορισμός των κινδύνων
1. Η έκθεση των εργαζομένων σε βιολογικούς παράγοντες πρέπει να προλαμβάνεται όταν, από τα αποτελέσματα της εκτίμησης των υφισταμένων κατά την εργασία
κινδύνων που προβλέπεται στο άρθρο 3, προκύπτει ότι
υπάρχει κίνδυνος για την υγεία ή την ασφάλειά τους.
2. Εάν δεν είναι τεχνικά δυνατή η εξάλειψη του κινδύνου της έκθεσης των εργαζομένων σε βιολογικό παράγοντα, ο εργοδότης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση
της δραστηριότητας και την εκτίμηση κινδύνου που
προβλέπεται στο άρθρο 3, διασφαλίζει ότι ο κίνδυνος
έκθεσης περιορίζεται στο ελάχιστο ώστε να προστατεύεται επαρκώς η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων,
λαμβάνοντας προστατευτικά και προληπτικά μέτρα βάσει των αποτελεσμάτων της εκτίμησης κινδύνου.
Στα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) Περιορισμός στο ελάχιστο δυνατόν, του αριθμού
των εργαζομένων που εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.
β) Σχεδιασμός των μεθόδων εργασίας και των μηχανικών μέτρων προστασίας έτσι ώστε να αποφεύγεται ή να
ελαχιστοποιείται η απελευθέρωση βιολογικών παραγόντων στο χώρο εργασίας.
γ) Μέτρα συλλογικής προστασίας ή/και μέτρα ατομικής προστασίας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με άλλα μέσα.
δ) Μέτρα υγιεινής συμβατά με την πρόληψη ή τον περιορισμό της λόγω λάθους μεταφοράς ή απελευθέρωσης
κάποιου βιολογικού παράγοντα από το χώρο εργασίας.
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ε) Χρήση του σήματος βιολογικού κινδύνου που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ και άλλων σχετικών προειδοποιητικών σημάτων.
στ) Εκπόνηση σχεδίων για την αντιμετώπιση ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται βιολογικοί παράγοντες.
ζ) Έλεγχος, όπου απαιτείται και είναι τεχνικώς εφικτό,
της παρουσίας βιολογικών παραγόντων εκτός του χώρου του πρωτογενούς φυσικού περιορισμού.
η) Μέσα για την ασφαλή συλλογή, αποθήκευση και
απομάκρυνση των αποβλήτων από τους εργαζόμενους,
ύστερα από τυχόν απαιτούμενη κατάλληλη επεξεργασία.
Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνεται η χρήση σφραγισμένων και επισημασμένων δοχείων, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, με τρόπο ευανάγνωστο, σαφή και
ευδιάκριτο.
θ) Μέτρα για τον ασφαλή χειρισμό και μεταφορά των
βιολογικών παραγόντων στο χώρο εργασίας.
Άρθρο 7
(άρθρο7 οδηγίας 2000/54/EK)
Ενημέρωση της αρμόδιας
Επιθεώρησης Εργασίας
1. Ο εργοδότης οφείλει να παρέχει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας κάθε στοιχείο που αφορά την εκτίμηση κινδύνου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με:
α) Τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου που προβλέπεται στο άρθρο 3
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 ιατρού εργασίας της επιχείρησης.
ε) Τα προστατευτικά και προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών και
μεθόδων εργασίας.
στ) 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. Ο εργοδότης πρέπει να πληροφορεί 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 στον άνθρωπο.
3. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της επιχείρησης, ο κατάλογος που προβλέπεται στο άρθρο 11
και ο ιατρικός φάκελος που προβλέπεται στο άρθρο
14 αποστέλλονται με μέριμνα του εργοδότη στον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό, ενώ επίσης αντίγραφα
αυτών των φακέλων αποστέλλονται στη Δ/νση Υγείας
και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων για ερευνητικούς σκοπούς.
Άρθρο 8
(άρθρο 8 οδηγίας 2000/54/EK)
Μέτρα υγιεινής και ατομικής προστασίας
1. Για κάθε δραστηριότητα κατά την άσκηση της οποίας υπάρχει κίνδυνος για την υγεία ή την ασφάλεια των
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εργαζομένων λόγω της εργασίας με βιολογικούς παράγοντες, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει
τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει ότι:
α) Οι εργαζόμενοι να μην τρώνε και να μην 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 κατάλληλες
και πλήρεις εγκαταστάσεις λουτρών και χώρων υγιεινής,
καθώς και ενδεχομένως συστήματα για την πλύση των
ματιών ή/και αντισηπτικά του δέρματος.
δ) Ο αναγκαίος προστατευτικός εξοπλισμός
δα) διατηρείται κατάλληλα σε καθορισμένο χώρο,
δβ) ελέγχεται και καθαρίζεται, αν είναι δυνατόν, πριν,
και οπωσδήποτε, μετά από κάθε χρήση,
δγ) 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 προβλέπεται στην παρ. 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 προβλέπεται στη παρ. 1.
4. Το κόστος των μέτρων που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 δεν βαρύνει τους εργαζομένους.
Άρθρο 9
(άρθρο 9 οδηγίας 2000/54/EK)
Εκπαίδευση των εργαζομένων
1. Στο πλαίσιο 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) 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 λαμβάνονται από τους εργαζόμενους σε περίπτωση ατυχήματος και για την πρόληψη ατυχημάτων.
2. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει:
α) να παρέχεται κατά την έναρξη της εργασίας που
συνεπάγεται επαφή με βιολογικούς παράγοντες,
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β) να προσαρμόζεται στην εξέλιξη των κινδύνων και
στην εμφάνιση νέων κινδύνων,
γ) να επαναλαμβάνεται περιοδικά, εφόσον αυτό είναι
αναγκαίο.
Άρθρο 10
(άρθρο 10 οδηγίας 2000/54/EK)
Ενημέρωση των εργαζομένων
1. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο εργοδότης οφείλει να
παρέχει γραπτές οδηγίες στο χώρο εργασίας και, εφόσον
απαιτείται, να αναρτούνται αφίσες στις οποίες ορίζεται
τουλάχιστον η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται
στην σε περίπτωση:
α) σοβαρού ατυχήματος ή περιστατικού που σχετίζεται με τον χειρισμό βιολογικού παράγοντα,
β) χειρισμού βιολογικού παράγοντα της ομάδας 4.
2. 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. Ο εργοδότης οφείλει να ενημερώνει 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 ο εργοδότης οφείλει
να ενημερώνει 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 προβλέπεται στο άρθρο 11 και οι
οποίες τον αφορούν προσωπικά.
5. Οι εργαζόμενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση έχουν πρόσβαση σε ανώνυμες συλλογικές πληροφορίες.
6. Ο εργοδότης παρέχει στους εργαζόμενους ή/και
τους εκπροσώπους τους, ύστερα από σχετική αίτησή
τους, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου 7.
Άρθρο 11
(άρθρο 11 οδηγίας 2000/54/EK)
Κατάλογοι εκτιθέμενων εργαζομένων
1. Ο εργοδότης τηρεί 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 προβλέπεται στην παρ. 1 διατηρείται επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη μετά από το πέρας
της έκθεσης.
3. Ο κατάλογος που προβλέπεται στην παρ. 1 διατηρείται επί σαράντα έτη (40) μετά από την τελευταία γνωστή
έκθεση στις παρακάτω περιπτώσεις έκθεσης οι οποίες
μπορούν να οδηγήσουν σε μόλυνση:
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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) που μπορεί να έχει σοβαρές μακροπρόθεσμες συνέπειες.
4. Πρόσβαση στον κατάλογο της παραγράφου 1 έχουν:
α) Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας ή/και
ο ιατρός του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο εργαζόμενος, καθώς και η αρμόδια
Επιθεώρηση Εργασίας
β) κάθε εργαζόμενος για τις πληροφορίες που περιέχονται στον κατάλογο αυτό και οι οποίες τον αφορούν
προσωπικά.
Άρθρο 12
(άρθρο 12 οδηγίας 2000/54/EK)
Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης και της συμμετοχής
των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο
εργοδότης ζητά τη γνώμη των εργαζομένων ή/και των
εκπροσώπων τους και διευκολύνει τη συμμετοχή τους,
αναφορικά με τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 13
(άρθρο 13 οδηγίας 2000/54/EK)
Κοινοποίηση στην αρμόδια
Επιθεώρηση Εργασίας
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 παρ. 2, κοινοποιείται εκ των
προτέρων και η χρήση για πρώτη φορά κάθε επιπλέον
βιολογικού παράγοντα της ομάδας 4 και κάθε νέου επιπλέον 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:
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α) το όνομα και τη διεύθυνση της επιχείρησης ή/και
της εγκατάστασης,
β) το ονοματεπώνυμο και τα τυπικά προσόντα του
τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας της επιχείρησης,
γ) τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου που προβλέπεται στο άρθρο 3,
δ) το είδος του βιολογικού παράγοντα,
ε) τα προβλεπόμενα προληπτικά και προστατευτικά
μέτρα.
Άρθρο 14
(άρθρο 14 οδηγίας 2000/54/EK)
Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων
1. Εάν τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου που
προβλέπεται στο άρθρο 3 καταδεικνύουν κίνδυνο για
την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων, ο εργοδότης
έχει την υποχρέωση:
α) Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας,
όπως αυτός ορίζεται στον «Κώδικα νόμων για την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζομένων» (εφεξής Κ.Ν.Υ.Α.Ε.),
ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010
«Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84), ανεξάρτητα από τον
αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση.
β) Να εξασφαλίζει σύμφωνα με τις υποδείξεις του
ιατρού 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.
2. O εργοδότης, κατά την εκτίμηση που προβλέπεται
στο άρθρο 3, αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις ενδεχόμενες επιπτώσεις όσον αφορά την ασφάλεια ή την υγεία
των ιδιαίτερα ευαίσθητων εργαζομένων που απασχολούνται σε εργασίες με βιολογικούς παράγοντες, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο να απαιτούνται ειδικά
προστατευτικά μέτρα, μεταξύ άλλων εξετάζοντας τη
δυνατότητα να μην εργάζονται οι εργαζόμενοι αυτοί
σε ζώνες όπου μπορούν να έλθουν σε επαφή με επικίνδυνους βιολογικούς παράγοντες.
3. Με μέριμνα του εργοδότη, κατόπιν υπόδειξης του
ιατρού εργασίας, διατίθενται, όταν χρειάζεται, αποτελεσματικά εμβόλια στους εργαζόμενους που δεν έχουν
ήδη ανοσοποιηθεί κατά του βιολογικού παράγοντα στον
οποίο εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν, λαμβάνοντας
υπόψη το συνιστώμενο κώδικα συμπεριφοράς που περιέχεται στο παράρτημα VΙΙ.
4. Όταν, ως αποτέλεσμα της επίβλεψης της υγείας, διαπιστώνεται ότι ένας εργαζόμενος πάσχει από μόλυνση
ή/και ασθένεια που θεωρείται από τον ιατρό εργασίας
ή την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας ότι ενδέχεται να
οφείλεται στην έκθεσή του σε βιολογικούς παράγοντες
κατά την εργασία, ο ιατρός εργασίας ή/και αρμόδια επιθεώρηση εργασίας μπορούν να ζητούν και άλλοι εργαζόμενοι που έχουν επίσης εκτεθεί στους ίδιους βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία να υποβληθούν σε
επίβλεψη της υγείας τους.
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Στην περίπτωση αυτή, με μέριμνα του εργοδότη, πραγματοποιείται επικαιροποίηση της εκτίμησης κινδύνου
του κινδύνου έκθεσης, που προβλέπεται στο άρθρο 3.
5. Για κάθε εργαζόμενο, ο οποίος υποβάλλεται σε
επίβλεψη της υγείας του τηρείται ατομικός ιατρικός
φάκελος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ο ιατρός εργασίας ή/και η αρμόδια επιθεώρηση εργασίας
υποδεικνύουν κάθε προστατευτικό ή προληπτικό μέτρο
που πρέπει να λαμβάνεται για την προστασία της υγείας
των εν λόγω εργαζομένων. Ο ατομικός ιατρικός φάκελος
τηρείται για τουλάχιστον δέκα έτη (10) μετά από το τέλος
της έκθεσης.
Στις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ.
3 του άρθρου 11, ο ατομικός ιατρικός φάκελος τηρείται για διάστημα σαράντα ετών (40) από την τελευταία
γνωστή έκθεση.
6. Ο ιατρός εργασίας ή/και ο ιατρός του ασφαλιστικού
οργανισμού στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο εργαζόμενος, προτείνει τα τυχόν προστατευτικά ή προληπτικά
μέτρα που πρέπει να ληφθούν για κάθε εργαζόμενο.
7. Ο εργοδότης εξασφαλίζει ότι παρέχονται πληροφορίες και συμβουλές στους εργαζόμενους σχετικά με
την τυχόν συνέχιση της επίβλεψη της υγείας στην οποία
ενδέχεται να υποβάλλονται μετά την παύση της έκθεσης.
8. Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της ιατρικής παρακολούθησης που τους αφορούν.
Επανεξέταση των αποτελεσμάτων της επίβλεψη της
υγείας μπορούν να ζητούν ο εργοδότης και οι εν λόγω
εργαζόμενοι.
9. Πρακτικές συστάσεις για την επίβλεψη της υγείας
των εργαζομένων δίνονται στο παράρτημα ΙV.
10. Όλες οι περιπτώσεις ασθενείας ή θανάτου εργαζομένων, μετά την διαδικασία ολοκλήρωσης της διάγνωσης με την οποία διαπιστώνεται ότι οφείλονται σε
έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία,
αναγγέλλονται άμεσα από τον ιατρό εργασίας μέσω της
επιχείρησης ή/και από τον ασφαλιστικό οργανισμό στην
αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
Άρθρο 15
(άρθρο 15 οδηγίας 2000/54/EK)
Ιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες εκτός από τα
διαγνωστικά εργαστήρια
1. Κατά την εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων που προβλέπεται στο άρθρο 3, πρέπει να
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σημεία:
α) στην αβεβαιότητα σχετικά με την παρουσία βιολογικών παραγόντων στον οργανισμό των ασθενών ανθρώπων ή ζώων και σε υλικό ή δείγματα που λαμβάνονται
από αυτούς,
β) στους 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) στους κινδύνους που συνεπάγεται η φύση της εργασίας.
2. Οι αρμόδιες υγειονομικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία
της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
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Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων:
α) Τον καθορισμό κατάλληλων μεθόδων καθαρισμού
και απολύμανσης.
β) Τον καθορισμό μεθόδων για τον ασφαλή χειρισμό
και αποκομιδή των μολυσμένων απορριμμάτων.
3. Στην περίπτωση μονάδων απομόνωσης στις οποίες
υπάρχουν ασθενείς άνθρωποι 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 στήλη Α, προκειμένου να μειώνεται στο
ελάχιστο ο κίνδυνος μόλυνσης.
4. Οι αρμόδιες υγειονομικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες ενημερώνουν άμεσα τις κεντρικές υπηρεσίες τους για
τα μέτρα που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3.
Άρθρο 16
(άρθρο 16 οδηγίας 2000/54/EK)
Ειδικά μέτρα για τις βιομηχανικές μεθόδους
παραγωγής, τα εργαστήρια
και τους θαλάμους ζώων
1. Στα εργαστήρια, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών εργαστηρίων, και στους χώρους που προορίζονται για πειραματόζωα τα οποία έχουν σκόπιμα
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
ακόλουθα 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,
προκειμένου να μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος μόλυνσης.
β) Μετά την εκτίμηση κινδύνου που προβλέπεται στο
άρθρο 3, αφού καθοριστεί το επίπεδο φυσικού περιορισμού που απαιτείται για τους βιολογικούς παράγοντες
ανάλογα με το βαθμό του κινδύνου, καθορίζονται μέτρα
σύμφωνα με το παράρτημα V.
Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν το χειρισμό
κάποιου βιολογικού παράγοντα πρέπει να εκτελούνται:
βα) Μόνον σε ζώνες εργασίας που ανταποκρίνονται
τουλάχιστον στο επίπεδο περιορισμού 2 για βιολογικό
παράγοντα της ομάδας 2.
ββ) Μόνον σε ζώνες εργασίας που ανταποκρίνονται
τουλάχιστον στο επίπεδο περιορισμού 3 για βιολογικό
παράγοντα της ομάδας 3.
βγ) Μόνον σε ζώνες εργασίας που ανταποκρίνονται
τουλάχιστον στο επίπεδο περιορισμού 4 για βιολογικό
παράγοντα της ομάδας 4.
γ) Τα εργαστήρια, τα οποία το αντικείμενο δραστηριοτήτων τους δεν περιλαμβάνουν εργασίες με βιολογικούς
παράγοντες (δηλαδή να τους καλλιεργήσουν ή να τους
συγκεντρώσουν), αλλά χειρίζονται υλικά για τα οποία
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υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την παρουσία βιολογικών παραγόντων ικανών να προκαλέσουν ασθένεια στον
άνθρωπο, πρέπει να εφαρμόζουν τουλάχιστον επίπεδο
περιορισμού 2.
Πρέπει να εφαρμόζονται, ανάλογα με την περίπτωση,
τα επίπεδα περιορισμού 3 και 4, όταν είναι γνωστό ή
υπάρχει υπόνοια ότι είναι απαραίτητα, εκτός εάν οι οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών 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 αναφέρονται 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.
β) Σε συνάρτηση με την εκτίμηση του κινδύνου που
συνεπάγεται η χρησιμοποίηση των βιολογικών παραγόντων των ομάδων 2, 3, ή 4, τα Υπουργεία Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετά από
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας
των Εργαζομένων 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
(άρθρο 19 οδηγίας 2000/54/EK)
Προσάρτηση των παραρτημάτων
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
του παρόντος τα παρακάτω παραρτήματα:
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 4.
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ που αναφέρεται στο εδάφ. ε της παρ. 2
του άρθρου 6.
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που αναφέρεται στο εδάφ. α της
παρ. 6 του άρθρου 3.
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV που αναφέρεται στην παρ. 9 του
άρθρου 14.
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 15 και στα εδάφ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 16.
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ που αναφέρεται στην παρ. 1 του
άρθρου 4 και στο εδάφ. α της παρ. 2 του άρθρου 16
7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ που αναφέρεται στην παρ. 3 του
άρθρου 14.
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Ȇ$3$37+0$,
;ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎϮϬϬϬͬϱϰͬȵȾ͕ʊʋʘʎɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϭʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎ
ϮϬϭϵͬϭϴϯϯͬȵȵͿ
ǼȃǻǼǿȀȉǿȀȅȈȀǹȉǹȁȅīȅȈǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉȍȃ
ǱȡșȡȠʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 
 ǼȡȖĮıȓİȢıİİȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢʌĮȡĮȖȦȖȒȢĲȡȠĳȓȝȦȞ
 ǼȡȖĮıȓİȢıĲȠȞĲȠȝȑĮĲȘȢȖİȦȡȖȓĮȢ
 ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢțĮĲȐĲȚȢȠʌȠȓİȢȣʌȐȡȤİȚİʌĮĳȒȝİȗȫĮȒțĮȚʌȡȠȧȩȞĲĮȗȦȚțȒȢʌȡȠȑȜİȣıȘȢ
 ǼȡȖĮıȓİȢ ıĲȠȞ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ȝȠȞȐįȦȞ
ĮʌȠȝȩȞȦıȘȢțĮȚȞİțȡȠȥȓĮȢ
 ǼȡȖĮıȓİȢ ıİ țȜȚȞȚțȐ țĲȘȞȚĮĲȡȚțȐ țĮȚ įȚĮȖȞȦıĲȚțȐ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮȖȞȦıĲȚțȫȞ
ȝȚțȡȠȕȚȠȜȠȖȚțȫȞİȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ
 ǼȡȖĮıȓİȢıİİȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢįȚȐșİıȘȢĮʌȠȡȡȚȝȝȐĲȦȞ
 ǼȡȖĮıȓİȢıİİȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢțĮșĮȡȚıȝȠȪȜȣȝȐĲȦȞ
ϴ͘

ȁȠȚʌȑȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĲȘȢ İțĲȓȝȘıȘȢ
țȚȞįȪȞȠȣĲȠȣȐȡșȡȠȣıȣȝȕĮȓȞİȚĮțȠȪıȚĮȑțșİıȘĲȦȞİȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞıİȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
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Ȇ$3$37+0$,ǿ
;ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻȻʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎϮϬϬϬͬϱϰͬȵȾͿ
ȈǾȂǹǺǿȅȁȅīǿȀȅȊȀǿȃǻȊȃȅȊ
>ǱȡșȡȠʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢıĲȠȚȤİȓȠİ @






Ȇ$3$37+0$,ǿ,
;ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻȻȻʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎϮϬϬϬͬϱϰͬȵȾ͕ʊʋʘʎɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϭʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎ
ϮϬϭϵͬϭϴϯϯͬȵȵʃɲɿʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸʅɸʏʉɳʌɽʌʉϭʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎϮϬϮϬͬϳϯϵͬȵȵͿ
ȉǹȄǿȃȅȂǾȈǾǺǿȅȁȅīǿȀȍȃȆǹȇǹīȅȃȉȍȃ
>ǱȡșȡȠʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢİįȐĳȚȠĮ @
ǼǿȈǹīȍīǿȀǼȈȈǾȂǼǿȍȈǼǿȈ

 ȈĲȠȞțĮĲȐȜȠȖȠĲĮȟȚȞȠȝȠȪȞĲĮȚȝȩȞȠȞ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣĮʌȠįİįİȚȖȝȑȞȦȢȝȠȜȪȞȠȣȞ ĲȠȞȐȞșȡȦʌȠ
Ȉİ țȐʌȠȚİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ įİȓțĲİȢ ĲȘȢ ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮȢ Ȓ ĮȜȜİȡȖȚțȩĲȘĲĮȢ  ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ
ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ
ȅ  ʌĮȡȫȞ  țĮĲȐȜȠȖȠȢ  ĲĮȟȚȞȠȝȘȝȑȞȦȞ   ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ  ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ  įİȞ  ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ  ȖİȞİĲȚțȫȢ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢȝȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ
ȅȚʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌĮșȠȖȩȞȠȚ ȖȚĮ ĲĮ ȗȫĮ țĮȚ ĲĮ ĳȣĲȐ țĮȚ ȠȚȠʌȠȓȠȚĮʌȠįİįİȚȖȝȑȞȦȢ
įİȞİʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȠȞȐȞșȡȦʌȠ ʌĮȡĮȜİȓʌȠȞĲĮȚ
 Ǿ  ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘ  ĲȦȞ  ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ  ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ  ȖȓȞİĲĮȚ  ȕȐıİȚ  ĲȦȞ  İʌȚįȡȐıİȫȞ ĲȠȣȢ  ıİ  ȣȖȚİȓȢ
İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣȢ
ǻİȞ  ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ  ȤȦȡȚıĲȐ  ȣʌȩȥȘ  ȠȚ  ȚįȚĮȓĲİȡİȢ  İʌȚįȡȐıİȚȢ  ĲȦȞ  ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ ĮȣĲȫȞ  ıİ
İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣȢĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș İȣĮȚıșȘıȓĮ ıİȝȠȜȪȞıİȚȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮİʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ȝȓĮ Ȓ
ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ĮȚĲȓİȢ ȩʌȦȢʌȡȠȨʌȐȡȤȠȣıĮʌȐșȘıȘ ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒ ĮȖȦȖȒ ĮȞȠıȠȜȠȖȚțȒ
ĮȞİʌȐȡțİȚĮİȖțȣȝȠıȪȞȘ ȒșȘȜĮıȝȩȢ
Ǿ  İțĲȓȝȘıȘ țȚȞįȪȞȠȣ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ʌȡȑʌİȚ İʌȓıȘȢ  ȞĮ  țĮȜȪʌĲİȚ  ĲȠȞ  ʌȡȩıșİĲȠ  țȓȞįȣȞȠ  ıĲȠȞ
ȠʌȠȓȠ İțĲȓșİȞĲĮȚ ȠȚİȡȖĮȗȩȝİȞȠȚĮȣĲȠȓ
ȈĲȠ  ʌȜĮȓıȚȠ  ȠȡȚıȝȑȞȦȞ  ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȫȞ   ȝİșȩįȦȞ  ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ  İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ
İȡȖĮıȚȫȞ ȝİ  ȗȫĮ  ȠȚ  ȠʌȠȓİȢ  ıȣȞİʌȐȖȠȞĲĮȚ   Ȓ  İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ  ıȣȞİʌȐȖȠȞĲĮȚ  ȑțșİıȘ  ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞıİȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ĲȦȞ ȠȝȐįȦȞȒĲĮȝȑĲȡĮ ĲİȤȞȚțȒȢ ʌȡȩȜȘȥȘȢ ʌȠȣ
İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮĲȘȡȠȪȞ ĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣȐȡșȡȠȣ ĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢʌį
 ȅȚȕȚȠȜȠȖȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣ įİȞ ĲĮȟȚȞȠȝȠȪȞĲĮȚıĲȚȢ ȠȝȐįİȢ ȑȦȢ ĲȠȣțĮĲĮȜȩȖȠȣ įİȞ
ĲĮȟȚȞȠȝȠȪȞĲĮȚĮȞĮȖțĮıĲȚțȐıĲȘȞȠȝȐįĮ 
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ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȖİȞȫȞ ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ ȝİ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ Įʌȩ ȑȞĮ İȓįȘ ȖȞȦıĲȐ ȦȢ
ʌĮșȠȖȩȞĮ ȖȚĮ  ĲȠȞ  ȐȞșȡȦʌȠ  Ƞ  țĮĲȐȜȠȖȠȢ  ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ   ȩıĮ  İȓįȘ  șİȦȡȠȪȞĲĮȚ  ıȣȤȞȩĲİȡĮ
ȣʌİȪșȣȞĮ ʌȡȩțȜȘıȘȢ ĮıșİȞİȚȫȞ ȝĮȗȓ ȝİ ȝȚĮ ȖİȞȚțȩĲİȡȘ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȠȖİȖȠȞȩȢ ȩĲȚ țĮȚ ȐȜȜĮ
İȓįȘʌȠȣĮȞȒțȠȣȞ ıĲȠȓįȚȠȖȑȞȠȢİȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮȑȤȠȣȞİʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȘȞȣȖİȓĮ
ǵĲĮȞ ıĲȠȞ țĮĲȐȜȠȖȠȕȚȠȜȠȖȚțȫȞʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞĮȞĮĳȑȡİĲĮȚȑȞĮ ȠȜȩțȜȘȡȠȖȑȞȠȢ İȞȞȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ
ĲĮ İȓįȘ țĮȚ ĲĮ ıĲİȜȑȤȘ ʌȠȣ ĮʌȠįİįİȚȖȝȑȞȦȢ įİȞ İȓȞĮȚʌĮșȠȖȩȞĮ ʌĮȡĮȜİȓʌȠȞĲĮȚĮʌȩ ĲȠȞ
țĮĲȐȜȠȖȠ ĮȣĲȩȞ
 ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣȑȞĮıĲȑȜİȤȠȢ İȓȞĮȚİȟĮıșİȞȘȝȑȞȠȒȑȤİȚȤȐıİȚȖȞȦıĲȐȜȠȚȝȠȖȩȞĮ ȖȠȞȓįȚĮ
Ƞ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘ ĲȠȣȝȘĲȡȚțȠȪ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ įİȞ İȓȞĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩ  ȞĮ  İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ   ȝİ  ĲȘȞ  İʌȚĳȪȜĮȟȘ   ȩȝȦȢ  ȩĲȚ  șĮ  İțĲȚȝȐĲĮȚ įİȩȞĲȦȢ   Ƞ
İȞįİȤȩȝİȞȠȢ țȓȞįȣȞȠȢʌȠȣĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪİȚıĲȠȞȤȫȡȠ İȡȖĮıȓĮȢ
īȚĮʌĮȡȐįİȚȖȝĮ ĮȣĲȩȚıȤȪİȚ ıİʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣĲȠıĲȑȜİȤȠȢ ĮȣĲȩ ʌȡȩțİȚĲĮȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ
ȦȢʌȡȠȧȩȞ ȒıȣıĲĮĲȚțȩ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ ʌȠȣʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮʌȡȠĳȪȜĮȟȘ ȒșİȡĮʌİȓĮ
 Ǿ  ȠȞȠȝĮĲȠȜȠȖȓĮ   ĲȦȞ  ĲĮȟȚȞȠȝȘȝȑȞȦȞ   ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ  ʌȠȣ  ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ   ȖȚĮ ĲȘȞ  ʌĮȡȠȪıĮ
ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘ ĮȞĲȚțĮĲȠʌĲȡȓȗİȚ țĮȚ ĲȘȡİȓ ĲȚȢ ʌȜȑȠȞ ʌȡȩıĳĮĲİȢ įȚİșȞİȓȢ ıȣȝĳȦȞȓİȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ
ĲȘȞ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠȞȠȝĮĲȠȜȠȖȓĮĲȦȞʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȚıȤȪȠȣȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ
țĮĲȐȡĲȚıȘȢ ĲȠȣțĮĲĮȜȩȖȠȣ
 ȅ  țĮĲȐȜȠȖȠȢ  ĲĮȟȚȞȠȝȘȝȑȞȦȞ   ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ  ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ  ĮȞĲȚțĮĲȠʌĲȡȓȗİȚ   ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ  ĲȦȞ
İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȫȞȖȞȫıİȦȞ țĮĲȐĲȠȞȤȡȩȞȠ ıȪȞĲĮȟȒȢ ĲȠȣ
 ǵȜȠȚȠȚȚȠȓ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȒįȘ ĮʌȠȝȠȞȦșİȓ ıĲȠȞȐȞșȡȦʌȠ țĮȚ įİȞ ȑȤȠȣȞĮțȩȝȘĮȟȚȠȜȠȖȘșİȓ țĮȚ
ĲĮȟȚȞȠȝȘșİȓ   ıĲȠ  ʌĮȡȩȞ ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ  ĲĮȟȚȞȠȝȠȪȞĲĮȚ   ıĲȘȞ   ȠȝȐįĮ    ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ   İțĲȩȢ ĮȞ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮʌȠįİȓȟİȚȢ ȩĲȚȠȚȚȠȓĮȣĲȠȓįİȞʌȡȠțĮȜȠȪȞĮıșȑȞİȚİȢıĲȠȞȐȞșȡȦʌȠ
 ȅȡȚıȝȑȞȠȚ  ȕȚȠȜȠȖȚțȠȓ  ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ  ĲĮȟȚȞȠȝȘȝȑȞȠȚ   ıĲȘ  ȠȝȐįĮ    ʌȠȣ  İʌȚıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȚ  ıĲȠȞ
İʌȚıȣȞĮʌĲȩȝİȞȠ țĮĲȐȜȠȖȠ ȝİ įȚʌȜȩ ĮıĲİȡȓıțȠ

 ȝʌȠȡİȓȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȠ

țȓȞįȣȞȠ ȝȩȜȣȞıȘȢ ĲȦȞİȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞįȚȩĲȚțĮȞȠȞȚțȐ įİȞȝİĲĮįȓįȠȞĲĮȚ ȝȑıȦĲȠȣĮȑȡȠȢ
 ȅȚ  țĮȞȩȞİȢ   ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪ   ȠȚ  ȠʌȠȓȠȚ   ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ   Įʌȩ  ĲȘȞ  ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘ   ĲȦȞ ʌĮȡĮıȓĲȦȞ
İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ   ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ   țĮȚ  ȝȩȞȠ  ıĲĮ  ıĲȐįȚĮ  ĲȠȣ  țȪțȜȠȣ ȗȦȒȢ  ĲȠȣ  ʌĮȡĮıȓĲȠȣ ʌȠȣ
İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮİȓȞĮȚȜȠȚȝȫįȘ ȖȚĮĲȠȞȐȞșȡȦʌȠ ıĲȠȞȤȫȡȠİȡȖĮıȓĮȢ
 ȅ țĮĲȐȜȠȖȠȢ  ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ   ȤȦȡȚıĲȑȢ  İȞįİȓȟİȚȢ  ȩĲĮȞ  ȠȚ  ȕȚȠȜȠȖȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ
ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ĮȜȜİȡȖȚțȑȢ ȒĲȠȟȚțȑȢ ĮȞĲȚįȡȐıİȚȢ ȩĲĮȞȣʌȐȡȤİȚ įȚĮșȑıȚȝȠ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩİȝȕȩȜȚȠ Ȓ
ȩĲĮȞ ȠȚ țĮĲȐȜȠȖȠȚ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İțĲİșİȓ ı¶ ĮȣĲȠȪȢ ĲȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚʌȐȞȦĮʌȩȤȡȩȞȚĮ
ȅȚİȞȜȩȖȦİȞįİȓȟİȚȢ İʌȚıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȚȝİĲĮĮțȩȜȠȣșĮ ȖȡȐȝȝĮĲĮ
ǹȆȚșĮȞȒ ʌȡȩțȜȘıȘ ĮȜȜİȡȖȚțȫȞ ĳĮȚȞȠȝȑȞȦȞ
' ȅ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞʌȠȣ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȩȞ ĲȠȞ ȕȚȠȜȠȖȚțȩʌĮȡȐȖȠȞĲĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ȖȚĮ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ Įʌȩ  ȑĲȘ ȝİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ  ĲȘȢ  ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ  ȖȞȦıĲȒȢ
ȑțșİıȘȢ
7 ȆĮȡĮȖȦȖȒĲȠȟȚȞȫȞ
9  ǹʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩ İȝȕȩȜȚȠ įȚĮșȑıȚȝȠ țĮȚ țĮĲĮȤȦȡȚıȝȑȞȠ İȞĲȩȢ  ĲȘȢ  ǼǼ ȅȚ ʌȡȠȜȘʌĲȚțȠȓ
İȝȕȠȜȚĮıȝȠȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠȞ țȫįȚțĮ  ʌȡĮțĲȚțȒȢ  ʌȠȣ
ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ıĲȠʌĮȡȐȡĲȘȝĮ 9,,
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ǺǹȀȉǾȇǿǹ
țĮȚʌĮȡȩȝȠȚȠȚ ȝȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıȝȠȓ
ȈȘȝİȓȦıȘ īȚĮ  ĲȠȣȢ  ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ  ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ  ʌȠȣ  ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ   ıĲȠȞ  țĮĲȐȜȠȖȠ ĮȣĲȩ  Ș  țĮĲĮȤȫȡȚıȘ
ȠȜȩțȜȘȡȠȣ  ĲȠȣ  ȖȑȞȠȣȢ  ȝİ ĲȘȞ  ʌȡȠıșȒțȘ  ©VSSª ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ  ıİ  ȐȜȜĮ  İȓįȘ  ʌȠȣ  ĮȞȒțȠȣȞ  ı¶
ĮȣĲȩ ĲȠ ȖȑȞȠȢ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞȑȤȠȣȞ ıȣȝʌİȡȚȜȘĳșİȓİȚįȚțȐ ıĲȠȞ țĮĲȐȜȠȖȠ ĮȜȜȐ İȓȞĮȚ ȖȞȦıĲȐ
ʌĮșȠȖȩȞĮıĲȠȞȐȞșȡȦʌȠ
;ȲʄɹʋɸʋɲʌɳɶʌɲʔʉϯʏʘʆɸɿʍɲɶʘɶɿʃʙʆʍɻʅɸɿʙʍɸʘʆͿ
ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘ

ȈȘȝİȚȫıİȚȢ

$FWLQRPDGXUDPDGXUDH





$FWLQRPDGXUDSHOOHWLHUL





$FWLQRP\FHVJHUHQFVHULDH





$FWLQRP\FHVLVUDHOLL





$FWLQRP\FHVVSS





$JJUHJDWLEDFWHUDFWLQRP\FHWHPFRPLWDQV $FWLQREDFLOOXV
DFWLQRP\FHWHPFRPLWDQV 





$QDSODVPDVSS





$UFDQREDFWHULXPKDHPRO\WLFXP &RU\QHEDFWHULXPKDHPRO\WLFXP 





$UFREDFWHUEXW]OHUL





%DFLOOXVDQWKUDFLV





%DFWHURLGHVIUDJLOLV





%DFWHURLGHVVSS





%DUWRQHOODEDFLOOLIRUPLV





%DUWRQHOODTXLQWDQD 5RFKDOLPDHDTXLQWDQD 





%DUWRQHOOD 5RFKDOLPDHD VSS





%RUGHWHOODEURQFKLVHSWLFD





%RUGHWHOODSDUDSHUWXVVLV





%RUGHWHOODSHUWXVVLV
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%RUGHWHOODVSS





%RUUHOLDEXUJGRUIHUL





%RUUHOLDGXWWRQLL





%RUUHOLDUHFXUUHQWLV





%RUUHOLDVSS
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%UDFK\VSLUDVSS





%UXFHOODDERUWXV





%UXFHOODFDQLV





%UXFHOODLQRSLQDWD





%UXFHOODPHOLWHQVLV





%UXFHOODVXLV





%XUNKROGHULDFHSDFLD





%XUNKROGHULDPDOOHL 3VHXGRPRQDVPDOOHL 





%XUNKROGHULDSVHXGRPDOOHL 3VHXGRPRQDVSVHXGRPDOOHL 





&DPS\OREDFWHUIHWXVVXEVSIHWXV





&DPS\OREDFWHUIHWXVVXEVSYHQHUHDOLV





&DPS\OREDFWHUMHMXQLVXEVSGR\OHL





&DPS\OREDFWHUMHMXQLVXEVSMHMXQL





&DPS\OREDFWHUVSS





&DUGLREDFWHULXPKRPLQLV





&DUGLREDFWHULXPYDOYDUXP





&KODP\GLDDERUWXV &KODP\GRSKLODDERUWXV 





&KODP\GLDFDYLDH &KODP\GRSKLODFDYLDH 





&KODP\GLDIHOLV &KODP\GRSKLODIHOLV 





&KODP\GLDSQHXPRQLDH &KODP\GRSKLODSQHXPRQLDH 





&KODP\GLDSVLWWDFL &KODP\GRSKLODSVLWWDFL  ʌĲȘȞĮȓĮıĲİȜȑȤȘ 





&KODP\GLDSVLWWDFL &KODP\GRSKLODSVLWWDFL  ȐȜȜĮıĲİȜȑȤȘ 





&KODP\GLDWUDFKRPDWLV &KODP\GRSKLODWUDFKRPDWLV 





&ORVWULGLXPERWXOLQXP



7

&ORVWULGLXPGLIILFLOH



7

&ORVWULGLXPSHUIULQJHQV





&ORVWULGLXPWHWDQL
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&ORVWULGLXPVSS





&RU\QHEDFWHULXPGLSKWKHULDH
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&RU\QHEDFWHULXPPLQXWLVVLPXP





&RU\QHEDFWHULXPSVHXGRWXEHUFXORVLV





&RU\QHEDFWHULXPXOFHUDQV





&RU\QHEDFWHULXPVSS





&R[LHOODEXUQHWLL





(GZDUGVLHOODWDUGD





(KUOLFKLDVSS





(LNHQHOODFRUURGHQV





(OL]DEHWKNLQJLDPHQLQJRVHSWLFD )ODYREDFWHULXPPHQLQJRVHSWLFXP 





(QWHUREDFWHUDHURJHQHV .OHEVLHOODPRELOLV 





(QWHUREDFWHUFORDFDHVXEVSFORDFDH (QWHUREDFWHUFORDFDH 





(QWHUREDFWHUVSS





(QWHURFRFFXVVSS





(U\VLSHORWKUL[UKXVLRSDWKLDH





(VFKHULFKLDFROL İțĲȩȢĮʌȩĲĮȝȘʌĮșȠȖȩȞĮıĲİȜȑȤȘ 





(VFKHULFKLDFROLȕİȡȠĲȠȟȚȞȠȖȩȞĮıĲİȜȑȤȘ ʌȤ2+Ȓ2 







)OXRULEDFWHUER]HPDQDH /HJLRQHOOD 





)UDQFLVHOODKLVSDQLHQVLV





)UDQFLVHOODWXODUHQVLVVXEVSKRODUFWLFD





)UDQFLVHOODWXODUHQVLVVXEVSPHGLDVLDWLFD





)UDQFLVHOODWXODUHQVLVVXEVSQRYLFLGD





)UDQFLVHOODWXODUHQVLVVXEVSWXODUHQVLV





)XVREDFWHULXPQHFURSKRUXPVXEVSIXQGXOLIRUPH





*DUGQHUHOODYDJLQDOLV





+DHPRSKLOXVGXFUH\L





+DHPRSKLOXVLQIOXHQ]DH





+DHPRSKLOXVVSS





+HOLFREDFWHUS\ORUL
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+HOLFREDFWHUVSS





.OHEVLHOODR[\WRFD





.OHEVLHOODSQHXPRQLDHVXEVSR]DHQDH





.OHEVLHOODSQHXPRQLDHVXEVSSQHXPRQLDH





.OHEVLHOODSQHXPRQLDHVXEVSUKLQRVFOHURPDWLV





.OHEVLHOODVSS





/HJLRQHOODSQHXPRSKLODVXEVSIUDVHUL





/HJLRQHOODSQHXPRSKLODVXEVSSDVFXOOHL





/HJLRQHOODSQHXPRSKLODVXEVSSQHXPRSKLOD





/HJLRQHOODVSS





/HSWRVSLUDLQWHUURJDQV ȩȜȠȚȠȚȠȡȩĲȣʌȠȚ 





/HSWRVSLUDLQWHUURJDQVVSS





/LVWHULDPRQRF\WRJHQHV





/LVWHULDLYDQRYLLVXEVSLYDQRYLL





/LVWHULDLYDQRYLLVXEVSORQGRQLHQVLV





0RUJDQHOODPRUJDQLLVXEVSPRUJDQLL 3URWHXVPRUJDQLL 





0RUJDQHOODPRUJDQLLVXEVSVLERQLL





0\FREDFWHULXPDEVFHVVXVVXEVSDEVFHVVXV





0\FREDFWHULXPDIULFDQXP





0\FREDFWHULXPDYLXPVXEVSDYLXP 0\FREDFWHULXPDYLXP 





0\FREDFWHULXPDYLXPVXEVSSDUDWXEHUFXORVLV 0\FREDFWHULXP
SDUDWXEHUFXORVLV 





0\FREDFWHULXPDYLXPVXEVSVLOYDWLFXP





0\FREDFWHULXPERYLV





0\FREDFWHULXPFDSUDH 0\FREDFWHULXPWXEHUFXORVLVVXEVSFDSUDH 





0\FREDFWHULXPFKHORQDH





0\FREDFWHULXPFKLPDHUD
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0\FREDFWHULXPIRUWXLWXP





0\FREDFWHULXPLQWUDFHOOXODUH





0\FREDFWHULXPNDQVDVLL





0\FREDFWHULXPOHSUDH





0\FREDFWHULXPPDOPRHQVH





0\FREDFWHULXPPDULQXP





0\FREDFWHULXPPLFURWL







0\FREDFWHULXPSLQQLSHGLL





0\FREDFWHULXPVFURIXODFHXP





0\FREDFWHULXPVLPLDH





0\FREDFWHULXPV]XOJDL





0\FREDFWHULXPWXEHUFXORVLV





0\FREDFWHULXPXOFHUDQV







0\FREDFWHULXP[HQRSL





0\FRSODVPDKRPLQLV





0\FRSODVPDSQHXPRQLDH





0\FRSODVPDVSS





1HLVVHULDJRQRUUKRHDH





1HLVVHULDPHQLQJLWLGLV





1HRULFNHWWVLDVHQQHWVX 5LFNHWWVLDVHQQHWVX(KUOLFKLDVHQQHWVX 





1RFDUGLDDVWHURLGHV





1RFDUGLDEUDVLOLHQVLV





1RFDUGLDIDUFLQLFD





1RFDUGLDQRYD





1RFDUGLDRWLWLGLVFDYLDUXP





1RFDUGLDVSS





2ULHQWLDWVXWVXJDPXVKL 5LFNHWWVLDWVXWVXJDPXVKL 





3DVWHXUHOODPXOWRFLGDVXEVSJDOOLFLGD 3DVWHXUHOODJDOOLFLGD 





3DVWHXUHOODPXOWRFLGDVXEVSPXOWRFLGD
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3DVWHXUHOODPXOWRFLGDVXEVSVHSWLFD





3DVWHXUHOODVSS





3HSWRVWUHSWRFRFFXVDQDHURELXV





3OHVLRPRQDVVKLJHOORLGHV





3RUSK\URPRQDVVSS





3UHYRWHOODVSS





3URWHXVPLUDELOLV





3URWHXVSHQQHUL





3URWHXVYXOJDULV





3URYLGHQFLDDOFDOLIDFLHQV 3URWHXVLQFRQVWDQV 





3URYLGHQFLDUHWWJHUL 3URWHXVUHWWJHUL 





3URYLGHQFLDVSS





3VHXGRPRQDVDHUXJLQRVD





5KRGRFRFFXVKRDJLL &RU\QHEDFWHULXPHTXLL 





5LFNHWWVLDDIULFDH





5LFNHWWVLDDNDUL







5LFNHWWVLDDXVWUDOLV





5LFNHWWVLDFDQDGHQVLV





5LFNHWWVLDFRQRULL





5LFNHWWVLDKHLORQJMLDQJHQVLV







5LFNHWWVLDMDSRQLFD





5LFNHWWVLDPRQWDQHQVLV





5LFNHWWVLDW\SKL





5LFNHWWVLDSURZD]HNLL





5LFNHWWVLDULFNHWWVLL





5LFNHWWVLDVLELULFD





5LFNHWWVLDVSS





6DOPRQHOODHQWHULFD FKROHUDHVXLV VXEVSDUL]RQDH





Τεύχος A’ 244/07.12.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

11641


6DOPRQHOODHQWHULWLGLV





6DOPRQHOODSDUDW\SKL$%&





6DOPRQHOODW\SKL







6DOPRQHOODW\SKLPXULXP





6DOPRQHOOD ȐȜȜȠȚȠȡȩĲȣʌȠȚ 





6KLJHOODER\GLL





6KLJHOODG\VHQWHULDH 7ȪʌȠȢ 







6KLJHOODG\VHQWHULDHİțĲȩȢĮʌȩĲȠȞ7ȪʌȠ





6KLJHOODIOH[QHUL





6KLJHOODVRQQHL





6WDSK\ORFRFFXVDXUHXV





6WUHSWREDFLOOXVPRQLOLIRUPLV





6WUHSWRFRFFXVDJDODFWLDH





6WUHSWRFRFFXVG\VJDODFWLDHVXEVSHTXLVLPLOLV





6WUHSWRFRFFXVSQHXPRQLDH



ǡ

6WUHSWRFRFFXVS\RJHQHV





6WUHSWRFRFFXVVXLV





6WUHSWRFRFFXVVSS





7UHSRQHPDFDUDWHXP





7UHSRQHPDSDOOLGXP





7UHSRQHPDSHUWHQXH





7UHSRQHPDVSS





7UXHSHUHOODS\RJHQHV





8UHDSODVPDSDUYXP





8UHDSODVPDXUHDO\WLFXP





9LEULRFKROHUDH ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣĲȠȣ(,7ȠU 



ǡ

9LEULRSDUDKDHPRO\WLFXV %HQHFNDSDUDKDHPRO\WLFD 





9LEULRVSS





<HUVLQLDHQWHURFROLWLFDVXEVSHQWHUROLWLFD
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<HUVLQLDHQWHURFROLWLFDVXEVSSDOHDUFWLFD





<HUVLQLDSHVWLV





<HUVLQLDSVHXGRWXEHUFXORVLV





<HUVLQLDVSS





ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
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%,2, 
ȈȘȝİȓȦıȘȅȚȚȠȓȑȤȠȣȞțĮĲĮȖȡĮĳİȓıȪȝĳȦȞĮȝİĲȘȞĲȐȟȘĲȠȣȢ 2 ĲȘȞȠȚțȠȖȑȞİȚĮ ) țĮȚĲȠ
ȖȑȞȠȢ * 




ǺǿȅȁȅīǿȀȅȈ ȆǹȇǹīȅȃȉǹȈ
ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘ ȈȘȝİȚȫıİȚȢ
ĲȪʌȠȢȚȠȪ Ȓ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘĲȐȟȘĲĮȟȚȞȠȝȓĮȢ 

Bunyaviciales (O)







Hantaviridae (F)













ƳǏǇǎǒĮǌĲĮǕǗǐ (G)



ȅȡșȠȤĮȞĲĮȧȩȢ$QGHV İȓįȠȢȤĮȞĲĮȧȠȪʌȠȣʌȡȠțĮȜİȓĲȠʌȞİȣȝȠȞȚțȩıȪȞįȡȠȝȠ

>+36@







ȅȡșȠȤĮȞĲĮȧȩȢ%D\RX







ȅȡșȠȤĮȞĲĮȧȩȢ%ODFN&UHHN &DQDO







ȅȡșȠȤĮȞĲĮȧȩȢ&DQR 'HOJDGLR







ȅȡșȠȤĮȞĲĮȧȩȢ&KRFOR







ȅȡșȠȤĮȞĲĮȧȩȢ'REUDYD%HOJUDGH İȓįȠȢȤĮȞĲĮȧȠȪʌȠȣʌȡȠțĮȜİȓĮȚȝȠȡȡĮȖȚțȩ
ʌȣȡİĲȩȝİ ȞİĳȡȚțȩ ıȪȞįȡȠȝȠ >+)56@ 







ȅȡșȠȤĮȞĲĮȧȩȢ (/ 0RUR &DQ\RQ 







ȅȡșȠȤĮȞĲĮȧȩȢ +DQWDDQ İȓįȠȢ ȤĮȞĲĮȧȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓ ĮȚȝȠȡȡĮȖȚțȩ
ʌȣȡİĲȩ ȝİȞİĳȡȚțȩ ıȪȞįȡȠȝȠ >+)56 







ȅȡșȠȤĮȞĲĮȧȩȢ/DJXQD 1HJUD







ȅȡșȠȤĮȞĲĮȧȩȢ3URVSHFW +LOO







ȅȡșȠȤĮȞĲĮȧȩȢ3XXPDOD İȓįȠȢȤĮȞĲĮȧȠȪʌȠȣʌȡȠțĮȜİȓİʌȚįȘȝȚțȒ
ȞİĳȡȠʌȐșİȚĮ>1(@ 







ȅȡșȠȤĮȞĲĮȧȩȢ6HRXO İȓįȠȢȤĮȞĲĮȧȠȪʌȠȣʌȡȠțĮȜİȓĮȚȝȠȡȡĮȖȚțȩʌȣȡİĲȩȝİ
ȞİĳȡȚțȩıȪȞįȡȠȝȠ>+)56@ 







ȅȡșȠȤĮȞĲĮȧȩȢ 6LQ1RPEUH İȓįȠȢȤĮȞĲĮȧȠȪʌȠȣʌȡȠțĮȜİȓʌȞİȣȝȠȞȚțȩ
ıȪȞįȡȠȝȠȠȡșȠȤĮȞĲĮȧȠȪ>Ǿȇ6@







ǱȜȜȠȚ ȤĮȞĲĮȧȠȓ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȖȞȦıĲȩ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ʌĮșȠȖȩȞȠȚ
















Nairoviridae (F)
ƳǏǇǎǌĮǕǏǎǕǗǐ (G)



ȅȡșȠȞĮȧȡȠȧȩȢĮȚȝȠȡȡĮȖȚțȠȪʌȣȡİĲȠȪȀȡȚȝĮȓĮȢ±ȀȠȞȖțȩ







ȅȡșȠȞĮȧȡȠȧȩȢ'XEH







ȅȡșȠȞĮȧȡȠȧȩȢ+D]DUD







ȅȡșȠȞĮȧȡȠȧȩȢĲȘȢĮıșȑȞİȚĮȢʌȡȠȕȐĲȦȞĲȠȣȃĮȧȡȩȝʌȚ







ǱȜȜȠȚȝȠȜȣıȝĮĲȚțȠȓȠȡșȠȞĮȧȡȠȧȠȓʌȠȣİȓȞĮȚȖȞȦıĲȩȩĲȚİȓȞĮȚʌĮșȠȖȩȞȠȚ





















Peribunyaviridae (F)
Orthobunyavirus (G)
%XQ\DPZHUDRUWKREXQ\DYLUXV ȚȩȢ*HUPLVWRQ 
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2UWKREXQ\DYLUXVĲȘȢİȖțİĳĮȜȓĲȚįĮȢĲȘȢȀĮȜȚĳȩȡȞȚĮȢ







2USRXFKHRUWKDE\DYLUXV







ǱȜȜȠȚȚȠȓRUWKDE\DYLUXVʌȠȣİȓȞĮȚȖȞȦıĲȩȩĲȚİȓȞĮȚʌĮșȠȖȩȞȠȚ







Phenuibviridae (F)







ĭǊİǃǎǕǗǐ (G) 







ĭȜİȕȠȧȩȢ%KDQMD







ĭȜİȕȠȧȩȢ3XQWD7RUR







ĭȜİȕȠȧȩȢĲȠȣʌȣȡİĲȠȪ5LIW9DOOH\







ĭȜİȕȠȧȩȢĲȠȣʌȣȡİĲȠȪĲȘȢıțȞȓʌĮȢĲȘȢȃȐʌȠȜȘȢ ȚȩȢĲȘȢȉȠıțȐȞȘȢ 







ĭȜİȕȠȧȩȢ'5 ȚȩȢıȣȞįȡȩȝȠȣȣȥȘȜȠȪʌȣȡİĲȠȪȝİșȡȠȝȕȠțȣĲȠʌİȞȓĮ 







ǱȜȜȠȚĳȜİȕȠȧȠȓʌȠȣİȓȞĮȚȖȞȦıĲȩȩĲȚİȓȞĮȚʌĮșȠȖȩȞȠȚ

































Herpesvirales (O)









Herpesviridae (F)
ƮǑĲĲĮǏǎǋİǄĮǊǎǕǗǐ (G)

ǹȞșȡȫʌȚȞȠȢȕȘĲĮİȡʌȘĲȠȧȩȢ țȣĲĲĮȡȠȝİȖĮȜȠȧȩȢ 
ƯİǋĳǎǉǏǑȺĲǎǕǗǐ (G)
ǹȞșȡȫʌȚȞȠȢȖĮȝȝĮİȡʌȘĲȠȧȩȢ ȚȩȢ(SVWHLQ%DUU 
Rhadinoovirus (G)
ǹȞșȡȫʌȚȞȠȢȖĮȝȝĮİȡʌȘĲȠȧȩȢ
Roseolovirus (G)



'







ǹȞșȡȫʌȚȞȠȢȕȘĲĮİȡʌȘĲȠȧȩȢ$ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȢǺȜİȝĳȠĲȡȩʌȠȢȚȩȢ 







ǹȞșȡȫʌȚȞȠȢȕȘĲĮİȡʌȘĲȠȧȩȢ%







ǹȞșȡȫʌȚȞȠȢȕȘĲĮİȡʌȘĲȠȧȩȢ











Simplexvirus (G)



ǼȡʌȘĲȠȧȩȢ0DFDFLQHȐȜĳĮ İȡʌȘĲȠȧȩȢĲȠȣʌȚșȒțȠȣİȡʌȘĲȠȧȩȢ% 







ǹȞșȡȫʌȚȞȠȢİȡʌȘĲȠȧȩȢȐȜĳĮ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȢİȡʌȘĲȠȧȩȢĮʌȜȩȢİȡʌȘĲȠȧȩȢ
ĲȪʌȠȣ 







ǹȞșȡȫʌȚȞȠȢİȡʌȘĲȠȧȩȢȐȜĳĮ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȢİȡʌȘĲȠȧȩȢĮʌȜȩȢİȡʌȘĲȠȧȩȢ
ĲȪʌȠȣ 












Varicellovirus (G)
ǹȞșȡȫʌȚȞȠȢİȡʌȘĲȠȧȩȢȐȜĳĮ İȡʌȘĲȠȧȩȢĮȞİȝİȣȜȠȖȚȐȢ±ȑȡʌȘĲĮȗȦıĲȒȡĮ 

Mononegavirales (O)



9











Filoviridae (F)



ƭǗǐ Ebola (G)







ƭǗǐ Marburg (G)
















0DUEXUJPDUEXUJYLUXV

Paramyxoviridae (F)
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Avulavirus (G)













ǿȩȢĲȘȢȥİȣįȠʌĮȞȫȜȘȢĲȦȞʌĲȘȞȫȞ
Henipavirus (G)



+HQGUDKHQLSDYLUXV







1LSDKKHQLSDYLUXV











Morbillivirus (G)



0RUELOOLYLUXVĲȘȢȚȜĮȡȐȢ






Respirovirus (G)





9



ǹȞșȡȫʌȚȞȠȢĮȞĮʌȞİȣıȚȠȚȩȢ ȚȩȢ3DUDLQIOXHQ]D 







ǹȞșȡȫʌȚȞȠȢĮȞĮʌȞİȣıȚȠȚȩȢ ȚȩȢ3DUDLQIOXHQ]D 











Rubulavirus (G)



ǿȩȢUXEXODYLUXVĲȘȢʌĮȡȦĲȓĲȚįĮȢ





ǹȞșȡȫʌȚȞȠȢȚȩȢUXEXODYLUXV ȚȩȢ3DUDLQIOXHQ]D 











ǹȞșȡȫʌȚȞȠȢȚȩȢUXEXODYLUXV ȚȩȢ3DUDLQIOXHQ]D 









ưİĲĮȺǌİǑǋǎǌǎǕǗǐ (G)





ƳǏǇǎȺǌİǑǋǎǌǎǕǗǐ (G)






















Pneumoviridae (F)

ǹȞșȡȫʌȚȞȠȢȠȡșȠʌȞİȣȝȠȞȠȧȩȢ ĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȩȢıȣȖțȣĲȚĮțȩȢȚȩȢ 

Rhabdoviridae (F)
Lyssavirus (G)

9



ǹȣıĲȡĮȜȚĮȞȩȢO\VVDYLUXVĲȘȢȞȣȤĲİȡȓįĮȢ





9



'XYHQKDJHO\VVDYLUXV





9



ǼȣȡȦʌĮȧțȩȢO\VVDYLUXVĲȘȢȞȣȤĲİȡȓįĮȢ





9



ǼȣȡȦʌĮȧțȩȢO\VVDYLUXVĲȘȢȞȣȤĲİȡȓįĮȢ





9



ǿȩȢO\VVDYLUXVĲȘȢȞȣȤĲİȡȓįĮȢĲȠȣȁȐȖțȠȢ







0RNRODO\VVDYLUXV



ǿȩȢO\VVDYLUXVĲȘȢȜȪııĮȢ



Vesiculovirus (G)









9







ǿȩȢĳȣıĮȜȚįȫįȠȣȢıĲȠȝĮĲȓĲȚįĮȢ$ODJRDVYHVLFXORYLUXV







ǿȩȢĳȣıĮȜȚįȫįȠȣȢıĲȠȝĮĲȓĲȚįĮȢ,QGLDQDYHVLFXORRYLUXV







ǿȩȢĳȣıĮȜȚįȫįȠȣȢıĲȠȝĮĲȓĲȚįĮȢ1HZ-HUVH\YHVLFXORYLUXV







3LU\YHVLFXORYLUXV ǿȩȢ3LU\ 













Nidoviales (O)




Coronaviridae (F)
Betacoronavirus (G)
ȀȠȡȠȞĮȧȩȢĲȠȣıȠȕĮȡȠȪȠȟȑȠȢĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȠȪıȣȞįȡȩȝȠȣ ȚȩȢ6$56 
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ȀȠȡȠȞĮȧȩȢĲȠȣĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȠȪıȣȞįȡȩȝȠȣȂȑıȘȢǹȞĮĲȠȜȒȢ ȚȩȢ0(56 





ǱȜȜȠȚ&RURQDYLULGDHʌȠȣİȓȞĮȚȖȞȦıĲȩȩĲȚİȓȞĮȚʌĮșȠȖȩȞȠȚ





















©ȀȠȡȠȞĮȧȩȢıȠȕĮȡȠȪȠȟȑȠȢĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȠȪıȣȞįȡȩȝȠȣ 6$56&R9 




Picornavirales (O)



Picornaviridae (F)

ǿȩȢ6DIIROG



Cosavirus (G)





Cardiovirus (G)











&RVDYLUXV$
ƪǌĲİǏǎǕǗǐ (G)



ǼȞĲİȡȠȧȩȢǹ







ǼȞĲİȡȠȧȩȢǺ







ǼȞĲİȡȠȧȩȢ&







ǼȞĲİȡȠȧȩȢ'ĮȞșȡȫʌȚȞȠȢİȞĲİȡȠȧȩȢĲȪʌȠȣ ȚȩȢȠȟİȓĮȢĮȚȝȠȡȡĮȖȚțȒȢ
İʌȚʌİĳȣțȓĲȚįĮȢ 







ȇȚȞȠȧȠȓ







ǿȩȢʌȠȜȚȠȝȣİȜȓĲȚįĮȢĲȪʌȠȣțĮȚ







ǿȩȢʌȠȜȚȠȝȣİȜȓĲȚįĮȢĲȪʌȠȣ







9



9



9

ƬȺĮĲǎǕǗǐ (G)
ǾʌĮĲȠȧȩȢ$ ȚȩȢȘʌĮĲȓĲȚįĮȢǹĮȞșȡȫʌȚȞȠȢİȞĲİȡȠȧȩȢĲȪʌȠȣ 
Kobuvirus (G)
$LFKLYLUXV$ ȚȩȢ$LFKL 







Parechovirus (G)



3DUHFKRYLUXV$







3DUHFKRYLUXV% ǿȩȢĲȠȣ/MXQJDQ 







ǱȜȜȠȚ3LFRUQDYLULGDHʌȠȣİȓȞĮȚȖȞȦıĲȩȩĲȚİȓȞĮȚʌĮșȠȖȩȞȠȚ









Ʃİǌ ƿǒİǈ ĮȺǎįǎǇİǁ (Ƴ)


Adenoviridae (F)







Astroviridae (F)







Arenaviridae (F)






Mammarenavirus (G)



0DPPDUHQDYLUXVĲȘȢǺȡĮȗȚȜȓĮȢ







&KDSDUH0DPPDUHQDYLUXV







)OH[DO0DPPDUHQDYLUXV







*XDQDULWR0DPPDUHQDYLUXV







-XQtQ0DPPDUHQDYLUXV
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/DVVD0DPPDUHQDYLUXV







/XMR0DPPDUHQDYLUXV







ȃİȣȡȠĲȡȩʌĮıĲİȜȑȤȘĲȠȣ0DPPDUHQDYLUXVĲȘȢȜİȝĳȠțȣĲĲĮȡȚțȒȢ
ȤȠȡȚȠȝȘȞȚȖȖȓĲȚįĮȢ







ǱȜȜĮıĲİȜȑȤȘĲȠȣ0DPPDUHQDYLUXVĲȘȢȜİȝĳȠțȣĲĲĮȡȚțȒȢȤȠȡȚȠȝȘȞȚȖȖȓĲȚįĮȢ







0DFKXSRPDPPDUHQDYLUXV







0REDODPDPPDUHQDYLUXV







0RSHLDPDPPDUHQDYLUXV







7DFDULEHPDPPDUHQDYLUXV







:KLWHZDWHU$UUR\RPDPPDUHQDYLUXV







Caliciviridae (F)



ƱǎǏǎǕǗǐ (G)



ȃȠȡȠȧȩȢ ȚȩȢ1RURYLUXV 







ǱȜȜĮ&DOLFLYLULGDHʌȠȣİȓȞĮȚȖȞȦıĲȩȩĲȚİȓȞĮȚʌĮșȠȖȩȞĮ
















Hepadnaviridae (F)


Orthohepadnavirus (G)
ǿȩȢȘʌĮĲȓĲȚįĮȢǺ





9'

Hepeviridae (F)
Orthohepevirus (G)
2UWKRKHSHYLUXV$ ȚȩȢȘʌĮĲȓĲȚįĮȢ( 



Flaviviridae (F)



ĭǊĮǃǎǕǗǐ (G)







ǿȩȢįȐȖȖİȚȠȣʌȣȡİĲȠȪ







ǿȩȢĲȘȢȚĮʌȦȞȚțȒȢİȖțİĳĮȜȓĲȚįĮȢ



9



ǿȩȢĲȘȢȞȩıȠȣĲȠȣįȐıȠȣȢ.\DVDQXU



9



ǿȩȢĲȘȢȞȩıȠȣ/RXSLQJ



ǿȩȢĲȘȢİȖțİĳĮȜȓĲȚįĮȢĲȘȢțȠȚȜȐįĮȢ0XUUD\ ȚȩȢĲȘȢĮȣıĲȡĮȜȚĮȞȒȢ
İȖțİĳĮȜȓĲȚįĮȢ 







ǿȩȢĮȚȝȠȡȡĮȖȚțȠȪʌȣȡİĲȠȪȅȝıț







ǿȩȢ3RZDVVDQ







ǿȩȢ5RFLR







ǿȩȢĲȘȢİȖțİĳĮȜȓĲȚįĮȢĲȠȣ6W/RXLV











Ȼʊʎ ɸɶʃɸʔɲʄʀʏɿɷɲʎʃʌʉʏʙʆʘʆ









ǿȩȢ$EVHWWDURY







ǿȩȢ+DQ]DORYD







ǿȩȢ+\SU
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ǿȩȢ.XPOLQJH







ǿȩȢ1HJLVKL







ȇȦıȚțȒİĮȡȚȞȒİȖțİĳĮȜȓĲȚįĮ



ǿȩȢțȡȠĲȦȞȠȖİȞȠȪȢİȖțİĳĮȜȓĲȚįĮȢĲȠȣȣʌȠĲȪʌȠȣȀİȞĲȡȚțȒȢǼȣȡȫʌȘȢ



ǿȩȢțȡȠĲȦȞȠȖİȞȠȪȢİȖțİĳĮȜȓĲȚįĮȢĲȠȣȣʌȠĲȪʌȠȣĲȘȢǱʌȦǹȞĮĲȠȜȒȢ







ǿȩȢțȡȠĲȦȞȠȖİȞȠȪȢİȖțİĳĮȜȓĲȚįĮȢĲȠȣȣʌȠĲȪʌȠȣĲȘȢȈȚȕȘȡȓĮȢ



9

D





9





9



ǿȩȢ:HVVHOVEURQ



ǿȩȢʌȣȡİĲȠȪĲȠȣǻȣĲȚțȠȪȃİȓȜȠȣ







ǿȩȢțȓĲȡȚȞȠȣʌȣȡİĲȠȪ



9



ǿȩȢ=LND







ǱȜȜȠȚĳȜĮȕȠȧȚȠȓʌȠȣİȓȞĮȚȖȞȦıĲȩȩĲȚİȓȞĮȚʌĮșȠȖȩȞȠȚ


















Hepacivirus (G)
+HSDFLYLUXV& ȚȩȢȘʌĮĲȓĲȚįĮȢ& 





'

Orthomyxoviridae (F)
Gammmainfluenzavirus (G)
ǿȩȢĲȘȢȖȡȓʌȘȢ&



9

F



9

F



9

F



'

G



'

G



ƭǗǐ Ĳǆǐ ǄǏǁȺǆǐ A (G)



ǿȠȓȣȥȘȜȒȢʌĮșȠȖȠȞȚțȩĲȘĲĮȢĲȘȢȖȡȓʌȘȢĲȦȞʌĲȘȞȫȞ+3$,9 + ʌȤ+1







ǿȠȓȣȥȘȜȒȢʌĮșȠȖȠȞȚțȩĲȘĲĮȢĲȘȢȖȡȓʌȘȢĲȦȞʌĲȘȞȫȞ+3$,9 + ʌȤ
+1+1







ǿȩȢĲȘȢȖȡȓʌȘȢǹ





ǿȩȢ$ĲȘȢȖȡȓʌȘȢ$1HZ<RUN +1  ȚıʌĮȞȚțȒȖȡȓʌȘ 







ǿȩȢ$ĲȘȢȖȡȓʌȘȢ$6LQJDSRUH +1 







ȋĮȝȘȜȒȢʌĮșȠȖȑȞİȚĮȢȚȩȢȖȡȓʌȘȢĲȦȞʌĲȘȞȫȞ /3$, +1







ƭǗǐ Ĳǆǐ ǄǏǁȺǆǐ B (G)



ǿȩȢȖȡȓʌȘȢ%



ƭǗǐ Thogoto (G)





ǿȩȢ'KRUL țȡȠĲȦȞȠȖİȞİȓȢRUWKRP\[RYLULGDH'KRUL 







ǿȩȢ7KRJRWR țȡȠĲȦȞȠȖİȞİȓȢRUWKRP\[RYLULGDH7KRJRWR 







Papillomaviridae (F)



Parvoviridae (F)









Erythroparvovirus (G)
(U\WKRSDUYRYLUXVĲȦȞʌȡȦĲİȣȩȞĲȦȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȢʌĮȡȕȠȧȩȢȚȩȢ% 





Polyomaviridae (F)
Betapolyomavirus (G)
ǹȞșȡȫʌȚȞȠȢSRO\RPDYLUXV ȚȩȢ%. 
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ǹȞșȡȫʌȚȞȠȢSRO\RPDYLUXV ȚȩȢ-& 



G

'

Poxviridae (F)
Molluscipoxvirus (G)
ǿȩȢ0ROOXVFXPFRQWDJLRVXP







2UWKRSR[YLUXV G 



ǿȩȢİȣȜȠȖȚȐȢĮȖİȜȐįĮȢ





ǿȩȢİȣȜȠȖȚȐȢʌȚșȒțȠȣ



9



ǿȩȢįĮȝĮȜȓĲȚįĮȢ>ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣĲȠȣȚȠȪĲȘȢİȣȜȠȖȚȐȢĲȠȣ
ȕȠȪȕĮȜȠȣ H ĲȠȣȚȠȪĲȘȢİȣȜȠȖȚȐȢĲȠȣİȜȑĳĮȞĲĮ I ĲȠȣȚȠȪĲȘȢİȣȜȠȖȚȐȢĲȠȣ
J
țȠȣȞİȜȚȠȪ @







ǿȩȢİȣȜȠȖȚȐȢ ȝİȓȗȦȞțĮȚİȜȐııȦȞ 



9



Parapoxvirus (G)



ǿȩȢ2UI







ǿȩȢĲȘȢȥİȣįȠİȣȜȠȖȚȐȢĲȦȞĮȖİȜȐįȦȞ ȚȩȢȩȗȠȣĲȦȞĮȝİȜțĲȫȞSDUDSR[YLUXV
ERYLV 







Yatapoxvirus (G)



ǿȩȢ7DQDSR[







ǿȩȢĲȠȣȩȖțȠȣĲȠȣʌȚșȒțȠȣ<DED








Reoviridae (F)
Seadornavirus (G)



ǿȩȢ%DQQD







Coltivirus (G)







Rotavirus (G)







Orbivirus (G)








Retroviridae (F)
ƩİǊĲĮǏİĲǏǎǕǗǐ (G)



ȉȜİȝĳȠĲȡȩʌȠȢȚȩȢĲȦȞʌȡȦĲİȣȩȞĲȦȞ ȜİȝĳȠĲȡȩʌȠȢȚȩȢĲȦȞĮȞșȡȫʌȚȞȦȞ
țȣĲĲȐȡȦȞĲȪʌȠȣ7ĲȪʌȠȣ 





'



ȉȜİȝĳȠĲȡȩʌȠȢȚȩȢĲȦȞʌȡȦĲİȣȩȞĲȦȞ ȜİȝĳȠĲȡȩʌȠȢȚȩȢĲȦȞĮȞșȡȫʌȚȞȦȞ
țȣĲĲȐȡȦȞĲȪʌȠȣ7ĲȪʌȠȣ 





'



Lentivirus (G)



ǿȩȢĮȞȠıȠĮȞİʌȐȡțİȚĮȢĲȠȣĮȞșȡȫʌȠȣ



ǿȩȢĮȞȠıȠĮȞİʌȐȡțİȚĮȢĲȠȣĮȞșȡȫʌȠȣ





ǿȩȢĮȞȠıȠȜȠȖȚțȒȢĮȞİʌȐȡțİȚĮȢĲȠȣʌȚșȒțȠȣ 6,9 





K



Ʒǎdaviridae (F)
Alphavirus (G)





'





'
















&DEDVVRXYLUXV





ǿȩȢİȖțİĳĮȜȠȝȣİȜȓĲȚįĮȢĲȦȞȚʌʌȠİȚįȫȞĲȪʌȠȣǹȞĮĲȠȜȚțȒȢǹȝİȡȚțȒȢ



9



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

11650

Τεύχος A’ 244/07.12.2020




ǿȩȢ%HEDUX



ǿȩȢFKLNXQJXQ\D









ǿȩȢ(YHUJODGHV









ǿȩȢ0D\DUR



ǿȩȢ0XFDPER









ǿȩȢ1GXPX









ǿȩȢ2¶Q\RQJQ\RQJ







ǿȩȢĲȠȣʌȠĲĮȝȠȪ5RVV







ǿȩȢĲȠȣįȐıȠȣȢ6HPOLNL







ǿȩȢ6LQGELV







ǿȩȢ7RQDWH



ǿȩȢĲȘȢİȖțİĳĮȜȠȝȣİȜȓĲȚįĮȢĲȦȞȚʌʌȠİȚįȫȞĲȪʌȠȣǺİȞİȗȠȣȑȜĮȢ



9



ǿȩȢİȖțİĳĮȜȠȝȣİȜȓĲȚįĮȢĲȦȞȚʌʌȠİȚįȫȞĲȪʌȠȣǻȣĲȚțȒȢǹȝİȡȚțȒȢ



9



ǱȜȜȠȚDOSKDYLUXVHVʌȠȣİȓȞĮȚȖȞȦıĲȩȩĲȚİȓȞĮȚʌĮșȠȖȩȞȠȚ











Rubivirus (G)



ǿȩȢİȡȣșȡȐȢ





ǿȩȢȘʌĮĲȓĲȚįĮȢįȑȜĲĮ E 







ƹǔǏǁǐ İǈįǈǉǗ ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıǋǗ (F)
ǻİǊĲǎǕǗǐ (G)











9










9'

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
;ΎͿȲʄɹʋɸʋɲʌɳɶʌɲʔʉ ϳ ʏʘʆɸɿʍɲɶʘɶɿʃʙʆʍɻʅɸɿʙʍɸʘʆ͘
;ΎΎͿȲʄɹʋɸʋɲʌɳɶʌɲʔʉϴ ʏʘʆɸɿʍɲɶʘɶɿʃʙʆ ʍɻʅɸɿʙʍɸʘʆ͘
;ϭͿ Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʋɲɶʃʊʍʅɿʉʍʖɹɷɿʉɷʌɳʍɻʎʏʉʐɅɲɶʃʊʍʅɿʉʐ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊʎɉɶɸʀɲʎ;ɅɃɉͿɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐʃɿʆɷʑʆʉʐ ʋʉʐ ʍʐʆɷɹɸʏɲɿ ʅɸʏʉʆɿʊʏɻʎ ʋʉʄɿʉʅʐɸʄʀʏɿɷɲʎ͕ ʅɸʏɳ ʏɻʆɸɿɷɿʃɼɸʇɳʄɸɿʗɻ
ʏʘʆɳɶʌɿʘʆʏʑʋʘʆ ɿʉʑʋʉʄɿʉʅʐɸʄʀʏɿɷɲʎ ʃɲɿʏɻɷɿɲɷʉʖɿʃɼ ʋɲʑʍɻʏɻʎʖʌɼʍɻʎʏʉʐɸʅɴʉʄʀʉʐ ʃɲʏɳʏɻʎʆʊʍʉʐ
ɲʋʊʏʉ ʍʏʊʅɲ͘
;ϮͿ ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ ϭϲ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ ϭ ʍʏʉɿʖɸʀʉ ɶͿ͕ ʉɿ ʅɻ ʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʏɿʃɹʎ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎ
ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʅɸ ʏʉʆ ɿʊ ^Z^ͲŽsͲϮ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɷɿɸʇɳɶʉʆʏɲɿ ʍɸ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
ɿʍʉɷʑʆɲʅɸʎʅɸʏʉɸʋʀʋɸɷʉʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑϮʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ͘Ƀɿʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʏɿʃɹʎɸʌɶɲʍʀɸʎʅɸʏʉʆɿʊ^Z^ͲŽsͲϮ
ɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɷɿɸʇɳɶʉʆʏɲɿʍɸɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉʅɸɸʋʀʋɸɷʉʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑϯ͕ʅɸɲʌʆɻʏɿʃɼʋʀɸʍɻɲɹʌɲ͘
;ĂͿȾʌʉʏʘʆʉɶɸʆɼʎ ɸɶʃɸʔɲʄʀʏɿɷɲ͘



;ďͿ ɿʊʎ ʏɻʎ ɻʋɲʏʀʏɿɷɲʎ ɷɹʄʏɲ ɸʀʆɲɿ ʋɲɽʉɶʊʆʉʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎʅʊʆʉ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻʎɼ
ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆʉʑʎ ʄʉʀʅʘʇɻʎʋʉʐʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏʉʆɿʊ ʏɻʎ ɻʋɲʏʀʏɿɷɲʎȲ͘ȵʋʉʅɹʆʘʎ͕ʉɸʅɴʉʄɿɲʍʅʊʎ ʃɲʏɳʏʉʐ
ɿʉʑʏɻʎɻʋɲʏʀʏɿɷɲʎȲ ɽɲ ʋʌʉʍʏɲʏɸʑʍɸɿʏʉʐʎɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎʋʉʐɷɸʆ ʋʄɼʏʏʉʆʏɲɿ ɲʋʊʏʉʆɿʊ ʏɻʎ ɻʋɲʏʀʏɿɷɲʎ
Ȳ ɹʆɲʆʏɿʏʉʐʉʑ ʏɻʎɻʋɲʏʀʏɿɷɲʎɷɹʄʏɲ͘
;ĐͿɀʊʆʉɶɿɲ ʏʉʐʎʏʑʋʉʐʎȰ ʃɲɿ Ȳ͘
;ĚͿɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿɶɿɲ ɸʌɶɲʍʀɸʎʋʉʐʍʐʆɸʋɳɶʉʆʏɲɿɳʅɸʍɻɸʋɲʔɼʅɸ ɲʐʏʉʑʎʏʉʐʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ͘
;ĞͿ  ȶʖʉʐʆ ʏɲʐʏʉʋʉɿɻɽɸʀ ɷʑʉ ɿʉʀ͗ ʉ ɹʆɲʎ ɸʀʆɲɿ ʏʑʋʉʎ ʏʉʐ ɿʉʑ ʏɻʎ ɸʐʄʉɶɿɳʎ ʏʉʐ  ɴʉʑɴɲʄʉʐ ʃɲɿ ʉ ɳʄʄʉʎ ʅɿɲ
ʋɲʌɲʄʄɲɶɼʏʉʐɿʉʑʏɻʎɷɲʅɲʄʀʏɿɷɲʎ͘
;ĨͿ Ʌɲʌɲʄʄɲɶɼʏʉʐɿʉʑ ʏɻʎɸʐʄʉɶɿɳʎʏɻʎ ɲɶɸʄɳɷɲʎ͘
;ŐͿɅɲʌɲʄʄɲɶɼ ʏʉʐɿʉʑ ʏɻʎɷɲʅɲʄʀʏɿɷɲʎ͘
;ŚͿɅʌʉʎʏʉʋɲʌʊʆɷɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆɸʆɷɸʀʇɸɿʎ ɸʃɷɼʄʘʍɻʎɲʍɽɹʆɸɿɲʎʍɸɲʆɽʌʙʋʉʐʎʉɿʉʋʉʀɸʎʆɲʉʔɸʀʄʉʆʏɲɿʍʏʉʐʎ
ɳʄʄʉʐʎ ʌɸʏʌʉʁʉʑʎʃɲʏɲɶʘɶɼʎ ɲʋʊʋɿɽɼʃʉʐʎ͘ ȳɿɲ ʏɿʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎʅɸ ɲʐʏʉʑʎʍʐʆɿʍʏɳʏɲɿ ʏʉ ɸʋʀʋɸɷʉ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑ ϯ ʘʎ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃʊʅɹʏʌʉ
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ȆǹȇǹīȅȃȉǼȈ ȃȅȈȍȃȅĭǼǿȁȅȂǼȃȍȃ ȈǼȆȇǿȅȃ



ǺǿȅȁȅīǿȀȅȈ ȆǹȇǹīȅȃȉǹȈ
ȆĮȡȐȖȠȞĲĮȢĲȘȢ ȞȩıȠȣ &UHXW]IHOGW-DNRE





'

D



ȆĮȡĮȜȜĮȖȒĲȠȣ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮĲȘȢ ȞȩıȠȣ &UHXW]IHOGW-DNRE





'

D



ȆĮȡȐȖȠȞĲĮȢ ĲȘȢ ıʌȠȖȖȫįȠȣȢ İȖțİĳĮȜȠʌȐșİȚĮȢ ĲȦȞ ȕȠȠİȚįȫȞ ȈǼǺ  țĮȚ
ȐȜȜȦȞ ȗȦȚțȫȞȝİĲĮįȠĲȚțȫȞıʌȠȖȖȦįȫȞİȖțİĳĮȜȠʌĮșİȚȫȞ ȂȈǼ 





'

D



ȆĮȡȐȖȠȞĲĮȢĲȠȣ ıȣȞįȡȩȝȠȣ*HUVWPDQQ6WUlXVVOHU6FKHLQNHU





'

D



ȆĮȡȐȖȠȞĲĮȢĲȠȣ .XUX





'

D



ȆĮȡȐȖȠȞĲĮȢĲȘȢ ĲȡȠȝȫįȠȣȢȞȩıȠȣ







; ͿȲʄɹʋɸʋɲʌɳɶʌɲʔʉϴʏʘʆɸɿʍɲɶʘɶɿʃʙʆʍɻʅɸɿʙʍɸʘʆ͘
D
; Ϳɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿɶɿɲɸʌɶɲʍʀɸʎʋʉʐʍʐʆɸʋɳɶʉʆʏɲɿɳʅɸʍɻɸʋɲʔɼʅɸɲʐʏʉʑʎʏʉʐʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ͘




ȉĮȟȚȞȩȝ
ȈȘȝİȚȫıİȚȢ
ȘıȘ
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ȆǹȇǹȈǿȉǹ
ȈȘȝİȓȦıȘ īȚĮ  ĲȠȣȢ  ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ  ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ  ʌȠȣ  ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ   ıĲȠȞ  țĮĲȐȜȠȖȠ ĮȣĲȩ  Ș  țĮĲĮȤȫȡȚıȘ
ȠȜȩțȜȘȡȠȣ  ĲȠȣ  ȖȑȞȠȣȢ  ȝİ ĲȘȞ  ʌȡȠıșȒțȘ  ©VSSª ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ  ıİ  ȐȜȜĮ  İȓįȘ  ʌȠȣ  ĮȞȒțȠȣȞ  ı¶
ĮȣĲȩ ĲȠ ȖȑȞȠȢ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞȑȤȠȣȞ ıȣȝʌİȡȚȜȘĳșİȓİȚįȚțȐ ıĲȠȞ țĮĲȐȜȠȖȠ ĮȜȜȐ İȓȞĮȚ ȖȞȦıĲȐ
ʌĮșȠȖȩȞĮıĲȠȞȐȞșȡȦʌȠ ǺȜȑʌİʌĮȡȐȖ ȡĮĳȠ ĲȦȞİȚıĮȖȦȖȚțȫȞıȘȝİȚȫıİȦȞ 
;ȲʄɹʋɸʋɲʌɳɶʌɲʔʉϯʏʘʆɸɿʍɲɶʘɶɿʃʙʆʍɻʅɸɿʙʍɸʘʆͿ

ǺȚȠȜȠȖȚțȩȢʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ

ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘ

ȈȘȝİȚȫıİȚȢ

$FDQWKDPRHEDFDVWHOODQL





$QF\ORVWRPDGXRGHQDOH





$QJLRVWURQJ\OXVFDQWRQHQVLV





$QJLRVWURQJ\OXVFRVWDULFHQVLV





$QLVDNLVVLPSOH[



ǹ

$VFDULVOXPEULFRLGHV



ǹ

$VFDULVVXXP



ǹ

%DEHVLDGLYHUJHQV





%DEHVLDPLFURWL





%DODPXWKLDPDQGULOODULV





%DODQWLGLXPFROL





%UXJLDPDOD\L





%UXJLDSDKDQJL





%UXJLDWLPRUL





&DSLOODULDSKLOLSSLQHQVLV





&DSLOODULDVSS





Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)





Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini)





&U\SWRVSRULGLXPKRPLQLV





&U\SWRVSRULGLXPSDUYXP





&\FORVSRUDFD\HWDQHQVLV



'LFURFRHOLXPGHQWULWLFXP
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'LSHWDORQHPDVWUHSWRFHUFD





'LSK\OORERWKULXPODWXP





'UDFXQFXOXVPHGLQHQVLV





(FKLQRFRFFXVJUDQXORVXV







(FKLQRFRFFXVPXLWLORFXODULV







(FKLQRFRFFXVROLJDUWKUXV







(FKLQRFRFFXVYRJHOL







(QWDPRHEDKLVWRO\WLFD





(QWHURELXVYHUPLFXODULV





(QWHURF\WR]RRQELHQHXVL





)DVFLRODJLJDQWLFD





)DVFLRLDKHSDWLFD





)DVFLRORSVLVEXVNL





*LDUGLDODPEOLD Giardia duodenalis,, *LDUGLDLQWHVWLQDOLV 





+HWHURSK\HVVSS





+\PHQROHSLVGLPLQXWD





+\PHQROHSLVQDQD





/HLVKPDQLDHWKLRSLFD





/HLVKPDQLDEUDVLOLHQVLV







/HLVKPDQLDGRQRYDQL







/HLVKPDQLDJX\DQHQVLV 9LDQQLDJX\DQHQVLV 







/HLVKPDQLDLQIDQWXP /HLVKPDQLDFKDJDVL 







/HLVKPDQLDPDMRU





/HLVKPDQLDPH[LFDQD





/HLVKPDQLDSDQDPHQVLV 9LDQQLDSDQDPHQVLV 







/HLVKPDQLDSHUXYLDQD





/HLVKPDQLDWURSLFD





/HLVKPDQLDVSS
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/RDORD





0DQVRQHOODR]]DUGL





0DQVRQHOODSHUVWDQV





0DQVRQHOODVWUHSWRFHUFD





0HWDJRQLPXVVSS





1DHJOHULDIRZOHUL





1HFDWRUDPHULFDQXV





2QFKRFHUFDYROYXOXV





2SLVWKRUFKLVIHOLQHXV





2SLVWKRUFKLVVSS





3DUDJRQLPXVZHVWHUPDQL





3DUDJRQLPXVVSS





3ODVPRGLXPIDOFLSDUXP







3ODVPRGLXPNQRZOHVL







3ODVPRGLXPVSS ĮȞșȡȫʌȠȣțĮȚʌȚșȒțȠȣ 





6DUFRF\VWLVVXLKRPLQLV





6FKLVWRVRPDKDHPDWRELXP





6FKLVWRVRPDLQWHUFDODWXP





6FKLVWRVRPDMDSRQLFXP





6FKLVWRVRPDPDQVRQL





6FKLVWRVRPDPHNRQJL





6WURQJ\ORLGHVVWHUFRUDOLV





6WURQJ\ORLGHVVSS





7DHQLDVDJLQDWD





7DHQLDVROLXP







7R[RFDUDFDQLV





7R[RFDUDFDWL





7R[RSODVPDJRQGLL
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7ULFKLQHOODQDWLYD





7ULFKLQHOODQHOVRQL





7ULFKLQHOODSVHXGRVSLUDOLV





7ULFKLQHOODVSLUDOLV





7ULFKRPRQDVYDJLQDOLV





7ULFKRVWURQJ\OXVRULHQWDOLV





7ULFKRVWURQJ\OXVVSS





7ULFKXULVWULFKLXUD





7U\SDQRVRPDEUXFHLEUXFHL





7U\SDQRVRPDEUXFHLJDPELHQVH





7U\SDQRVRPDEUXFHLUKRGHVLHQVH







7U\SDQRVRPDFUX]L









:XFKHUHULDEDQFURIWL

ǺȜȑʌİʌĮȡȐȖȡĮĳȠĲȦȞİȚıĮȖȦȖȚțȫȞıȘȝİȚȫıİȦȞ
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ȂȊȀǾȉǼȈ
ȈȘȝİȓȦıȘ īȚĮ  ĲȠȣȢ  ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ  ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ  ʌȠȣ  ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ   ıĲȠȞ  țĮĲȐȜȠȖȠ ĮȣĲȩ  Ș
țĮĲĮȤȫȡȚıȘ ȠȜȩțȜȘȡȠȣ ĲȠȣȖȑȞȠȣȢ ȝİĲȘȞʌȡȠıșȒțȘ ©VSSªĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİȐȜȜĮ İȓįȘ
ʌȠȣ  ĮȞȒțȠȣȞ  ı¶  ĮȣĲȩ  ĲȠ  ȖȑȞȠȢ  ĲĮ  ȠʌȠȓĮ  įİȞ ȑȤȠȣȞ  ıȣȝʌİȡȚȜȘĳșİȓ   İȚįȚțȐ  ıĲȠȞ
țĮĲȐȜȠȖȠ ĮȜȜȐİȓȞĮȚȖȞȦıĲȐ ʌĮșȠȖȩȞĮıĲȠȞȐȞșȡȦʌȠ 
;ȲʄɹʋɸʋɲʌɳɶʌɲʔʉϯʏʘʆɸɿʍɲɶʘɶɿʃʙʆʍɻʅɸɿʙʍɸʘʆͿ
ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘ

ǺȚȠȜȠȖȚțȩȢʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢ

ȈȘȝİȚȫıİȚȢ

$VSHUJLOOXVIODYXV



$

$VSHUJLOOXVIXPLJDWXV



$

$VSHUJLOOXVVSS





%ODVWRP\FHVGHUPDWLWLGLV $MHOORP\FHVGHUPDWLWLGLV 





%ODVWRP\FHVJLOFKULVWLL





&DQGLGDDOELFDQV



$

&DQGLGDGXEOLQLHQVLV





&DQGLGDJODEUDWD





&DQGLGDSDUDSVLORVLV





&DQGLGDWURSLFDOLV





Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium
bantianum, trichoides)





&ODGRSKLDORSKRUDPRGHVWD





&ODGRSKLDORSKRUDVSS





&RFFLGLRLGHVLPPLWLV



$

&RFFLGLRLGHVSRVDGDVLL



$

&U\SWRFRFFXVJDWWLL )LOREDVLGLHOODQHRIRUPDQVYDUEDFLOOLVSRUD 



$

&U\SWRFRFFXV QHRIRUPDQV
QHRIRUPDQVYDUQHRIRUPDQV 



$

(PPRQVLDSDUYDYDUSDUYD





(PPRQVLDSDUYDYDUFUHVFHQV





(SLGHUPRSK\WRQIORFFRVXP



$

(SLGHUPRSK\WRQVSS





)RQVHFDHDSHGURVRL





YDU

QHRIRUPDQV

)LOREDVLGLHOOD
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+LVWRSODVPDFDSVXODWXP





+LVWRSODVPDFDSVXODWXPYDUIDUFLPLQRVXP





+LVWRSODVPDGXERLVLL





0DGXUHOODJULVHD





0DGXUHOODP\FHWRPDWLV





0LFURVSRUXPVSS



$

1DQQL]]LDVSS





1HRWHVWXGLQDURVDWLL





3DUDFRFFLGLRLGHVEUDVLOLHQVLV



$

3DUDFRFFLGLRLGHVOXW]LL





3DUDSK\WRQVSS





5KLQRFODGLHOODPDFNHQ]LHL





6FHGRVSRULXPDSLRVSHUPXP





6FHGRVSRULXPSUROLILFDQV LQIODWXP 





6SRURWKUL[VFKHQFNLL





7DODURP\FHVPDUQHIIHL 3HQLFLOOLXPPDUQHIIHL 



$

7ULFKRSK\WRQUXEUXP



$

7ULFKRSK\WRQWRQVXUDQV



$

7ULFKRSK\WRQVSS
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Ȇ$3$37+0$,9
ȆȇǹȀȉǿȀǼȈȈȊȈȉǹȈǼǿȈīǿǹȉǾȃǼȆǿǺȁǼȌǾȉǾȈȊīǼǿǹȈȉȍȃǼȇīǹǽȅȂǼȃȍȃ
ǱȡșȡȠʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 
 ȅ ȚĮĲȡȩȢ ȒțĮȚ Ƞ ȚĮĲȡȩȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȠȪ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ĮȞȒțİȚ Ƞ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ
ȠĳİȓȜȠȣȞȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞțĮȜȐĲȚȢıȣȞșȒțİȢȒĲȚȢʌİȡȚıĲȐıİȚȢȑțșİıȘȢțȐșİİȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ
 Ǿ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ĮȡȤȑȢțĮȚĲȚȢʌȡĮțĲȚțȑȢĲȘȢȚĮĲȡȚțȒȢĲȘȢİȡȖĮıȓĮȢțĮȚʌȡȑʌİȚȞĮʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
ĲĮĮțȩȜȠȣșĮȝȑĲȡĮ
Į ȀĮĲȐȡĲȚıȘĮĲȠȝȚțȠȪȚĮĲȡȚțȠȪĳĮțȑȜȠȣȝİĲȠȚĮĲȡȚțȩțĮȚİʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩȚıĲȠȡȚțȩțȐșİ
İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ
ȕ ǹĲȠȝȚțȒĮȟȚȠȜȩȖȘıȘĲȘȢȣȖİȓĮȢĲȦȞİȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ
Ȗ  ǼȞįİȤȠȝȑȞȦȢ ȕȚȠȜȠȖȚțȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮșȫȢ țĮȚ ĮȞȓȤȞİȣıȘ ĲȦȞ ʌȡȫȚȝȦȞ țĮȚ
ĮȞĲȚıĲȡİʌĲȫȞİʌȚʌĲȫıİȦȞİʌȓĲȘȢȣȖİȓĮȢĲȠȣİȟİĲĮȗȩȝİȞȠȣ
ȁĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞȣʌȩȥȘĲȦȞʌȜȑȠȞʌȡȩıĳĮĲȦȞȖȞȫıİȦȞĲȘȢȚĮĲȡȚțȒȢĲȘȢİȡȖĮıȓĮȢİȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȞȞĮĮʌȠĳĮıȓȗȠȞĲĮȚʌİȡĮȚĲȑȡȦȚĮĲȡȚțȑȢİȟİĲȐıİȚȢȖȚĮțȐșİİȡȖĮȗȩȝİȞȠȠȠʌȠȓȠȢ
ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚıİȚĮĲȡȚțȒʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ
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Ȇ$3$37+0$9
;ɅɲʌɳʌʏɻʅɲsʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎϮϬϬϬͬϱϰͬȵȾ͕ʊʋʘʎɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϭʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎϮϬϭϵͬϭϴϯϯͬȵȵͿ
(1ǻ(,Ȅ(,Ȉī,$7$0(73$Ȇ(3,23,Ȉ02<.$,7$(Ȇ,Ȇ(ǻ$Ȇ(3,23,Ȉ02<
>ǱȡșȡȠʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢțĮȚȐȡșȡȠʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢİįȐĳȚĮĮ țĮȚȕ @


ȈȘȝİȓȦıȘ: 
ȉĮȝȑĲȡĮʌȠȣʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚıĲȠʌĮȡȩȞʌĮȡȐȡĲȘȝĮİĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȘĳȪıȘĲȦȞįȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ
ĲȘȞİțĲȓȝȘıȘțȚȞįȪȞȠȣĲȠȣȐȡșȡȠȣțĮȚĲȘĳȪıȘĲȠȣıȤİĲȚțȠȪȕȚȠȜȠȖȚțȠȪʌĮȡȐȖȠȞĲĮ
ȈĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ ©ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚª ıȘȝĮȓȞİȚ ȩĲȚ ĲĮ ȝȑĲȡĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ țĮĲĮȡȤȒȞ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ İțĲȩȢ İȐȞ ĲĮ
ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮĲȘȢİțĲȓȝȘıȘȢțȚȞįȪȞȠȣĲȠȣȐȡșȡȠȣȣʌȠįİȚțȞȪȠȣȞĲȠĮȞĲȓșİĲȠ
Ǻ ǼʌȓʌİįĮʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪ

ǹ ȂȑĲȡĮʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪ

ȋȫȡȠȢ İȡȖĮıȓĮȢ









ϭ͘ Ƀ ʖʙʌʉʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɷɿɲʖʘʌʀɺɸʏɲɿ
ɲʋʊ ʃɳɽɸ ɳʄʄɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʍʏʉ ʀɷɿʉ
ʃʏʀʌɿʉ

ɃɍȻ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

ɁȰȻ

Ϯ͘ Ƀ ʖʙʌʉʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ
ʍʔʌɲɶɿʍʅɹʆʉʎ ʙʍʏɸ ʆɲɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʎ ʉ
ʐʋʉʃɲʋʆɿʍʅʊʎ;ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʏʉʐͿ

ɃɍȻ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

ɁȰȻ

ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ







Ⱦɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

Ɂɲɿ͕ ɸʔʊʍʉʆ ɻ
ʄʉʀʅʘʇɻ ɸʀʆɲɿ
ɲɸʌʉɶɸʆʙʎ
ʅɸʏɲɷɿɷʊʅɸʆɻ

Ɂɲɿ







ϰ͘ Ƀ İȚıİȡȤȩȝİȞȠȢʋʌʉʍɲɶʊʅɸʆʉʎɲɹʌɲʎʍʏʉʆ
ʖʙʌʉɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿʉɲʋɲɶʊʅɸʆʉʎɲʋʊɲʐʏʊʆ
ɸʇɲɶʘɶɼʎʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʔɿʄʏʌɳʌʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻ
ʖʌɼʍɻ ʔʀʄʏʌʘʆ ,W;ϭͿɼ ʋɲʌʊʅʉɿɲʎ
ʅɸɽʊɷʉʐ

Ʉʖɿ

Ɂɲɿ͕ ʍɸ ʊʏɿ
ɲʔʉʌɳ ʏʉʆ ɲɹʌɲ
ɲʋɲɶʘɶɼʎ

Ɂɲɿ

ϱ͘ Ƀʖʙʌʉʎɸʌɶɲʍʀɲʎʋʌɹʋɸɿʆɲɷɿɲʏɻʌɸʀʏɲɿʍɸ
ɲʌʆɻʏɿʃɼʋʀɸʍɻ 

Ʉʖɿ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

Ɂɲɿ

ϲ͘ Ƀɿɸʋɿʔɳʆɸɿɸʎʋʌɹʋɸɿʆɲɸʀʆɲɿɲɷɿɳɴʌʉʖɸʎʃɲɿ
ʆɲ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿɸʑʃʉʄɲ

Ɂɲɿ͕ ɶɿɲ ʋɳɶʃʉʃɲɿ
ɷɳʋɸɷʉ

Ɂɲɿ͕ ɶɿɲ ʋɳɶʃʉ͕
ɷɳʋɸɷʉ ʃɲɿ
ɳʄʄɸʎ
ɸʋɿʔɳʆɸɿɸʎʋʉʐ
ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ
ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ
ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ
ʃɿʆɷʑʆʉʐ

Ɂɲɿ͕ ɶɿɲ ʋɳɶʃʉ͕
ʏʉʀʖʉʐʎ͕
ɷɳʋɸɷʉʃɲɿ
ʉʌʉʔɼ

ϳ͘ Ƀɿɸʋɿʔɳʆɸɿɸʎʋʌɹʋɸɿʆɲɸʀʆɲɿɲʆɽɸʃʏɿʃɹʎʍʏɲ
ʉʇɹɲ͕ʏɲɲʄʃɳʄɿɲ͕ʏʉʐʎɷɿɲʄʑʏɸʎʃɲɿʏɲ
ɲʋʉʄʐʅɲʆʏɿʃɳ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

Ɂɲɿ

Ɂɲɿ







ϯ͘ Ƀʖɸɿʌɿʍʅʊʎʏʘʆʅʉʄʐʍʅɹʆʘʆʐʄɿʃʙʆ͕
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʘʆɺʙʘʆ͕ʋʌɹʋɸɿʆɲ
ɶʀʆɸʏɲɿʍɸɽɳʄɲʅʉɲʍʔɲʄɸʀɲʎɼʍɸ
ɲʋʉʅʊʆʘʍɻ ɼ ɳʄʄʉ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆʉʖʙʌʉ
ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ

ȈȪıĲȘȝĮİȡȖĮıȓĮȢ
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ϴ͘ ȸʋʌʊʍɴɲʍɻʋʌɹʋɸɿʆɲʋɸʌɿʉʌʀɺɸʏɲɿʅʊʆʉʍɸ
ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐʎɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

Ɂɲɿ

Ɂɲɿ͕ ʅɹʍʘ
ɲɸʌʉʔʌɳʃʏɻ;ϮͿ

ϵ͘ Ʌʌɹʋɸɿʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎ
ʏʘʆʔʉʌɹʘʆɲʍɽɸʆɸɿʙʆ͕ ʋ͘ʖ͘ʏʌʘʃʏɿʃɳ ʃɲɿ
ɹʆʏʉʅɲ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

Ɂɲɿ

Ɂɲɿ

ϭϬ͘ Ɂɲɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿɸɿɷɿʃɹʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʎ

Ɂɲɿ

Ɂɲɿ

Ɂɲɿ

ϭϭ͘ Ɂɲɶʀʆɸʏɲɿɲʍʔɲʄɼʎɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʋɲʌɲɶʊʆʏʘʆ

Ɂɲɿ

Ɂɲɿ

Ɂɲɿ

ϭϮ͘ Ɉʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʄɹʆɸʏɲɿ ʍɸ ʆʏʉʐʎ
ʋʌɿʆ ɲʋʉʅɲʃʌʐʆɽɸʀɲʋʊ ʏʉʆ ɸʄɸɶʖʊʅɸʆʉ
ʖʙʌʉ

Ʉʖɿ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ







ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

Ɂɲɿ͕ ɸʆʏʊʎ ɼ
ɸʃʏʊʎ ʖʙʌʉʐ

Ɂɲɿ͕ ɸʋɿʏʊʋʉʐ







Ʉʖɿ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

Ɂɲɿ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

Ɂɲɿ

ǹʌȩȕȜȘĲĮ
ϭϯ͘ Ɂɲɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ
ɲɷʌɲʆʉʋʉʀɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʍʔɲʄɼɲʋʊʌʌɿʗɻ
ʆɸʃʌʙʆ ɺʙʘʆ
ǱȜȜĮȝȑĲȡĮ
ϭϰ͘ Ɉʉ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲʋɸʌɿɹʖɸɿ ʏʉʆ ɷɿʃʊ
ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ
ϭϱ͘ Kɿ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿʋʌɹʋɸɿʆɲ ɸʀʆɲɿ ʉʌɲʏʉʀ ʅɹʍʘ
ʋɲʌɳɽʐʌʉʐʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻʎ ɼɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʉʑ
ʍʖɸʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ



ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
;ϭͿ,W͗Ɍʀʄʏʌʉʍʘʅɲʏɿɷʀʘʆʐʗɻʄɼʎɲʋʊɷʉʍɻʎ
;ϮͿɇʏɻʆɸʀʍʉɷʉʏʉʐɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲʋɲʌɸʅɴɳʄʄɸʏɲɿɲɸʌʉʔʌɳʃʏɻʎ͕ɷɻʄɲɷɼɽɳʄɲʅʉʎɲʋʉʅʉʆʘʅɹʆʉʎɲʋʊʏʉɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ͘ȸ
ʃɲɽɲʌɼʋʄɸʐʌɳʏʉʐɲɸʌʉʔʌɳʃʏɻʋʌɹʋɸɿʆɲʖʘʌʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆʋʄɸʐʌɳʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻʎʋʌʊʍɴɲʍɻʎʅɸɲʋʉɷʐʏɼʌɿɲɼʆʏʉʐɺɿɹʌɸʎ
ʃɲɿ͕ʃɲʏɳʋʌʉʏʀʅɻʍɻ͕ʅɸʋʊʌʏɸʎɸʔʉɷɿɲʍʅɹʆɸʎʅɸʍʑʍʏɻʅɲɲʄʄɻʄʉʅɲʆɷɳʄʘʍɻʎ͘
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Ȇ$3$37+0$9ǿ
;Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲs/ʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎϮϬϬϬͬϱϰͬȵȾ͕ʊʋʘʎɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϭʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎϮϬϭϵͬϭϴϯϯͬȵȵͿ
ȆǼȇǿȅȇǿȈȂȅȈīǿǹǺǿȅȂǾȋǹȃǿȀǼȈǻǿǹǻǿȀǹȈǿǼȈ
>ǱȡșȡȠʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢțĮȚȐȡșȡȠʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢıĲȠȚȤİȓȠĮ @


ȈȘȝİȓȦıȘ 
ȈĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ ©ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚª ıȘȝĮȓȞİȚ ȩĲȚ ĲĮ ȝȑĲȡĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ țĮĲĮȡȤȒȞ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ İțĲȩȢ İȐȞ ĲĮ
ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮĲȘȢİțĲȓȝȘıȘȢțȚȞįȪȞȠȣĲȠȣȐȡșȡȠȣȣʌȠįİȚțȞȪȠȣȞĲȠĮȞĲȓșİĲȠ
ǺȚȠȜȠȖȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ĲȘȢ ȠȝȐįĮȢ 1
īȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ȝİ ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ĲȘȢ ȠȝȐįĮȢ  ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ȗȫȞĲȦȞ
İȟĮıșİȞȘȝȑȞȦȞİȝȕȠȜȓȦȞʌȡȑʌİȚȞĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚȠȚĮȡȤȑȢĲȘȢȠȡșȒȢİʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢĮıĳȐȜİȚĮȢțĮȚȣȖȚİȚȞȒȢ
ǺȚȠȜȠȖȚțȠȓ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ĲȦȞ ȠȝȐįȦȞ 2, 3 țĮȚ 4
ǴıȦȢİȓȞĮȚıțȩʌȚȝȠȞĮİʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚțĮȚȞĮıȣȞįȣȐȗȠȞĲĮȚĮʌĮȚĲȒıİȚȢʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪĮʌȩĲȚȢįȚȐĳȠȡİȢțĮĲȦĲȑȡȦ
țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ İțĲȓȝȘıȘ  țȚȞįȪȞȠȣ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ȝȚĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȝȑșȠįȠȢ Ȓ ȝȑȡȠȢ
ȝİșȩįȠȣ
Ǻ ǼʌȓʌİįĮʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪ

ǹ ȂȑĲȡĮʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪ

īİȞȚțȐ






ϭ͘ Ƀʖɸɿʌɿʍʅʊʎɴɿʙʍɿʅʘʆʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲ
ɶʀʆɸʏɲɿʍɸɹʆɲʍʑʍʏɻʅɲʋʉʐɽɲɷɿɲʖʘʌʀɺɸɿʔʐʍɿʃɳ
ʏʉʆ ʖʙʌʉ ʏɻʎ ɷɿɸʌɶɲʍʀɲʎɲʋʊ ʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ͘




ɁȰȻ

ɁȰȻ

ɁȰȻ

Ϯ͘ Ɉɲɲɹʌɿɲʋʉʐɸʃʄʑʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉʃʄɸɿʍʏʊʍʑʍʏɻʅɲ
ʋʌɹʋɸɿʆɲ ʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʙʍʏɸ͗

Ɂɲ
 ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ
 ɻ
 ɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ

Ɂɲ
ʋʌʉʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ
ɻ 
ɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ

Ɂɲ
ʋʌʉʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ
ɻ 
ɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ

ϯ͘ ȸɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲ͕ɻʋʌʉʍɽɼʃɻʐʄɿʃʙʆʍɸɹʆɲʃʄɸɿʍʏʊ
ʍʑʍʏɻʅɲʃɲɿɻʅɸʏɲʔʉʌɳɴɿʙʍɿʅʘʆ
ʅɿʃʌʉʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆʍɸɳʄʄʉʃʄɸɿʍʏʊʍʑʍʏɻʅɲʋʌɹʋɸɿ
ʆɲɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿʃɲʏɳ ʏʌʊʋʉʆ ʙʍʏɸ͗

Ɂɲ 
ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ
ɻ 
ɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ

Ɂɲ
ʋʌʉʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ
ɻ 
ɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ

Ɂɲ
ʋʌʉʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ
ɻ 
ɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ

ϰ͘ Ɉɲɲʆɸʋɸʇɹʌɶɲʍʏɲ ʐɶʌɳ ʏɻʎʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ ʋʌɹʋɸɿ
ʆɲɲʔɲɿʌʉʑʆʏɲɿɲʋʊʏʉʃʄɸɿʍʏʊʍʑʍʏɻʅɲʅʊʆʉʆ
ɸʔʊʍʉʆ ʉɿ ɴɿʙʍɿʅʉɿʅɿʃʌʉʉʌɶɲʆɿʍʅʉʀɹʖʉʐʆ͗

Ȱɷʌɲʆʉʋʉɿɻɽɸʀ
ʅɸɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ
ʖɻʅɿʃɳ ɼ ʔʐʍɿʃɳ
ʅɹʍɲ

Ȱɷʌɲʆʉʋʉɿɻɽɸʀ
ʅɸɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ
ʖɻʅɿʃɳ ɼ
ʔʐʍɿʃɳʅɹʍɲ

Ȱɷʌɲʆʉʋʉɿɻɽɸʀ
ʅɸɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ
ʖɻʅɿʃɳ ɼ
ʔʐʍɿʃɳʅɹʍɲ

ϱ͘ Ƀɿ ʍʔʌɲɶʀʍɸɿʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʍʖɸɷɿɲʍʅɹʆɸʎ ʃɲʏɳ
ʏʌʊʋʉʆ ʙʍʏɸ͗

Ɂɲ
ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ
ɻ ɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ

Ɂɲ
ʋʌʉʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ
ɻ ɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ

Ɂɲ
ʋʌʉʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ
ɻ ɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻ

ϲ͘ Ƀɸʄɸɶʖʊʅɸʆʉʎʖʙʌʉʎʋʌɹʋɸɿʆɲɸʀʆɲɿʍʖɸɷɿɲʍʅɹʆʉʎ
ʃɲʏɳʏʌʊʋʉʆʙʍʏɸʆɲʍʐɶʃʌɲʏɸʀʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐ
ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐʏʉʐʃʄɸɿʍʏʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͘

ɃɍȻ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

ɁȰȻ

ϳ͘ ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʍʔʌɳɶɿʍɻʎʏʉʐ ɸʄɸɶʖʊʅɸʆʉʐ ʖʙʌʉʐ
ɶɿɲ ʐʋʉʃɲʋʆɿʍʅʊ;ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɼʏʉʐͿ

ɃɍȻ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

ɁȰȻ

ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ

ϴ͘ Ʌʌɹʋɸɿʆɲʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿʍʏʉʋʌʉʍʘʋɿʃʊ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʎʃɲɿ ʋʄʑʍɻʎ







ɁȰȻ

ɁȰȻ

ɁȰȻ
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ϵ͘ Ƀʋʌʉʍɲɶʊʅɸʆʉʎɲɹʌɲʎʍʏʉʆʖʙʌʉɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʃɲɿʉɲʋɲɶʊʅɸʆʉʎɲʋʊɲʐʏʊʆʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʔɿʄʏʌɳʌʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʔʀʄʏʌʘʆ ,W;ϭͿ

ɃɍȻ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

ɁȰȻ

ϭϬ͘ Ƀʖʙʌʉʎɸʌɶɲʍʀɲʎʋʌɹʋɸɿʆɲɷɿɲʏɻʌɸʀʏɲɿʍɸ
ɲʌʆɻʏɿʃɼʋʀɸʍɻ 

ɃɍȻ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

ɁȰȻ

ϭϭ͘ Ƀɸʄɸɶʖʊʅɸʆʉʎʖʙʌʉʎʋʌɹʋɸɿʆɲɲɸʌʀɺɸʏɲɿ
ʃɲʏɲʄʄɼʄʘʎ ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿɻ
ʅʊʄʐʆʍɻ ʏʉʐɲɹʌɲ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

ɁȰȻ







ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

ɁȰȻ͕ ʃɲɿ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʅɹʆʉ
ɸʋʀʏʉʑʏʉʐ

ϭϯ͘ Ʌʌɹʋɸɿ ʆɲ ʏʀɽɸʆʏɲɿ ʍɼʅɲʏɲ ɴɿʉʄʉɶɿʃʉʑ
ʃɿʆɷʑʆʉʐ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

ɁȰȻ

ɁȰȻ

ϭϰ͘ ȸʋʌʊʍɴɲʍɻʋʌɹʋɸɿʆɲʋɸʌɿʉʌʀɺɸʏɲɿʅʊʆʉʍɸ
ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐʎɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

ɁȰȻ

ɁȰȻ͕ ʅɹʍʘ
ɲɸʌʉʔʌɳʃʏɻ;ϯͿ

ɃɍȻ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

ɁȰȻ

ɁȰȻ͕ɿʅɲʏɿʍʅʊʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ

ɁȰȻ

ɁȰȻ͕ʋʄɼʌɻʎ
ɲʄʄɲɶɼ
ɿʅɲʏɿʍʅʉʑ







ɃɍȻ

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ

Ɂɲɿ

ȈȪıĲȘȝĮİȡȖĮıȓĮȢ
ϭϮ͘

Ɉɲ ʃʄɸɿʍʏɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ;ϮͿ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸ ɸʄɸɶʖʊʅɸʆʉʖʙʌʉ

ϭϱ͘ Ɉʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʄɹʆɸʏɲɿʍɸ ʆʏʉʐʎ
ʋʌɿʆɲʋʉʅɲʃʌʐʆɽɸʀɲʋʊ ʏʉʆ ɸʄɸɶʖʊʅɸʆʉ ʖʙʌʉ
ϭϲ͘ Ɉʉʋʌʉʍʘʋɿʃʊʉʔɸʀʄɸɿʆɲʔɹʌɸɿ
ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʊɿʅɲʏɿʍʅʊ
ǹʌȩȕȜȘĲĮ
ϭϳ͘ Ɉɲʄʑʅɲʏɲɲʋʊʏʉʐʎʆɸʌʉʖʑʏɸʎʃɲɿʏɿʎ
ʆʏʉʐɺɿɹʌɸʎʋʌɹʋɸɿʆɲʍʐʄʄɹɶʉʆʏɲɿʃɲɿʆɲ
ɲɷʌɲʆʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʋʌɿʆ ʏɻʆ ɲʋʊʌʌɿʗɼʏʉʐʎ
ϭϴ͘ Ɉɲʄʑʅɲʏɲʋʌɹʋɸɿʆɲɸʋɸʇɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿʋʌɿʆ ʏɻʆ
ʏɸʄɿʃɼ ɲʋʊʌʌɿʗɻ

Ɂɲ
Ɂɲ
Ɂɲ
ɲɷʌɲʆʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʅɸ ɲɷʌɲʆʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɲɷʌɲʆʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ
ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ʖɻʅɿʃɳ
ʅɸ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ
ʅɸ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ
ɼʔʐʍɿʃɳʅɹʍɲ
ʖɻʅɿʃɳɼʔʐʍɿʃɳ ʖɻʅɿʃɳɼʔʐʍɿʃɳ
ʅɹʍɲ
ʅɹʍɲ

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
;ϭͿ,W͗Ɍʀʄʏʌʉʍʘʅɲʏɿɷʀʘʆʐʗɻʄɼʎɲʋʊɷʉʍɻʎ
Ϯ
; ͿȾʄɸɿʍʏʊʍʑʍʏɻʅɲ͗ȶʆɲʍʑʍʏɻʅɲʋʉʐɽɲɷɿɲʖʘʌʀɺɸɿʅɸʔʐʍɿʃʊʏʌʊʋʉʏɻɷɿɸʌɶɲʍʀɲɲʋʊʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ;ʋ͘ʖ͘ɷʉʖɸʀɲ
ɸʋʙɲʍɻʎ͕ɷɸʇɲʅɸʆɹʎʃ͘ʄʋ͘Ϳ͘
ϯ
; Ϳɇʏɻʆɸʀʍʉɷʉʏʉʐɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲʋɲʌɸʅɴɳʄʄɸʏɲɿɲɸʌʉʔʌɳʃʏɻʎ͕ɷɻʄɲɷɼɽɳʄɲʅʉʎɲʋʉʅʉʆʘʅɹʆʉʎɲʋʊʏʉɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ͘ȸ
ʃɲɽɲʌɼʋʄɸʐʌɳʏʉʐɲɸʌʉʔʌɳʃʏɻʋʌɹʋɸɿʆɲʖʘʌʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆʋʄɸʐʌɳʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻʎʋʌʊʍɴɲʍɻʎʅɸɲʋʉɷʐʏɼʌɿɲɼʆʏʉʐɺɿɹʌɸʎ
ʃɲɿ͕ʃɲʏɳʋʌʉʏʀʅɻʍɻ͕ʅɸʋʊʌʏɸʎɸʔʉɷɿɲʍʅɹʆɸʎʅɸʍʑʍʏɻʅɲɲʄʄɻʄʉʅɲʆɷɳʄʘʍɻʎ͘
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Ȇ$3$37+0$9,,
Ȉ<1,Ȉ7ȍ0(12Ȉ.ȍǻ,.$ȈȈ<0Ȇ(3,ĭ23$Ȉī,$721(0%2ȁ,$Ȉ02
>ǱȡșȡȠʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ@


ǵĲĮȞȘİțĲȓȘıȘțȚȞįȪȞȠȣʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚıĲȠȐȡșȡȠțĮĲĮįİȚțȞȪİȚĲȘȞȪʌĮȡȟȘțȚȞįȪȞȠȣȖȚĮĲȘȞȣȖİȓĮ
ȒĲȘȞĮıĳȐȜİȚĮĲȦȞİȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȜȩȖȦĲȘȢȑțșİıȒȢĲȠȣȢıİȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢʌĮȡȐȖȠȞĲİȢȖȚĮĲȠȣȢȠʌȠȓȠȣȢ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ İȕȩȜȚĮ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ʌȡȠıĳȑȡİȚ ĲȠȞ İȝȕȠȜȚĮıȝȩ ıĲȠȣȢ
İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢĮȣĲȠȪȢ



2İȝȕȠȜȚĮıȝȩȢȖȓȞİĲĮȚıȪĳȦȞĮİĲȚȢȚıȤȪȠȣıİȢȣȖİȚȠȞȠȝȚțȑȢįȚĮĲȐȟİȚȢțĮȚʌȡĮțĲȚțȑȢ
ȅȚİȡȖĮȗȩİȞȠȚİȞȘİȡȫȞȠȞĲĮȚıȤİĲȚțȐİĲĮʌȜİȠȞİțĲȒĮĲĮțĮȚĲĮİȚȠȞİțĲȒĮĲĮĲȩıȠĲȠȣİȕȠȜȚĮıȠȪ
ȩıȠțĮȚĲȠȣȘİȕȠȜȚĮıȠȪ



ȅȚįĮʌȐȞİȢȖȚĮĲȠȞİȝȕȠȜȚĮıȝȩȕĮȡȪȞȠȣȞĲȠȞİȡȖȠįȩĲȘ



+ ĮȡȩįȚĮ ĮȡȤȒ ʌȠȣ İȞİȡȖİȓ İȕȠȜȚĮıȩ ıİ İȡȖĮȗȩİȞȠ İĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ ĮȓĲȘıȘ ĲȠȣ İȡȖĮȗȩİȞȠȣ
İțįȓįİȚțĮȚȤȠȡȘȖİȓʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩİȕȠȜȚĮıȠȪ





Άρθρο 18
Έλεγχος εφαρμογής
Ǳ ș

Ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται
στα αρμόδια όργανα, τα οποία καθορίζονται από το άρθρο 69
του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
Άρθρο 19
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 71
του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. Μετά την επιβολή κύρωσης κατά την παρ. 2 του άρθρου 71 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. δεν επιβάλλεται κύρωση
κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού για την ίδια παράβαση.
2. Ως προς την ποινική ευθύνη για παραβάσεις του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 72 του
Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
3. Οι διοικητικές κυρώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 71 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. δεν επιβάλλονται εφόσον ο φερόμενος
ως παραβάτης αποδείξει ότι έχει ήδη καταδικαστεί ή αθωωθεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για
ποινικό αδίκημα, το οποίο ταυτίζεται με το παράπτωμα, το οποίο αφορούν οι διοικητικές κυρώσεις.
Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
(άρθρα 21 και 22 της οδηγίας 2000/54/EK, 2 της 2019/1833/ΕΕ και 3 της 2020/739/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 24 Νοεμβρίου 2020.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται τα π.δ. 186/1995 (Α’ 97), 174/1997 (Α’ 150)
και 15/1999 (Α’ 9).
3. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας

Εσωτερικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 103 (2)
Τροποποίηση του π.δ. 156/2004 «Περί κανονισμού
στολής υπηρεσίας των μελών της Ολομελείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Α' 125), όπως ισχύει μετά
την τροποποίηση του με το π.δ. 123/2014 (Α' 197).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 και της παρ. 3
του άρθρου 8 του Κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 4129/2013 (Α’ 52), όπως τα ως άνω άρθρα ισχύουν μετά
την αντικατάσταση τους, αντιστοίχως, με τα άρθρα 338
και 339 του ν. 4700/2020 (Α’ 127).
2. Τη σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως διατυπώθηκε στα πρακτικά της
17ης/8.7.2020 Γενικής Συνεδριάσεως (θέμα Β’) αυτής.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την υπ’ αρ. 181/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας,
Μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στην παρ. 2 του άρθρο 2 του π.δ. 156/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 123/2014, προστίθεται εδάφιο με το εξής περιεχόμενο:

Τεύχος A’ 244/07.12.2020

«Το διακοσμητικό κορδόνι στον γιακά της τηβέννου
των Παρέδρων της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έχουν ήδη αποσπασθεί μέχρι την
πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 1/2019 (Α’ 1),
στην Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου είναι μωβ χρώματος».
Άρθρο 2
Στο άρθρο 3 του π.δ. 156/2004, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 1 του π.δ. 123/2014, προστίθεται παράγραφος με το εξής περιεχόμενο:
«Ως τήβεννος των ασκούντων καθήκοντα Γραμματέα
στα Τμήματα ορίζεται το ίδιο ως άνω περιγραφόμενο
ένδυμα».
Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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