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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 26
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/EΕ, 2019/130/
ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της
οδηγίας 2004/37/ΕΚ ’’σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που
συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή
μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία’’» (Ε.Ε. L 345/27.12.2017, L 136/01.06.2018,
L 225/06.09.2018, L 30/31.01.2019 και L 164/
20.06.2019) - Τροποποίηση των π.δ. 399/94
(Α΄ 221) και π.δ. 307/86 (Α΄ 135).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1, 2, 3 και 5, 3 και
4 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 91 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 6, 41 και 73 παρ. 1
του «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).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
4. 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).
5. Την αριθμ. 340/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
6. Την υπ’ αριθμ. 1/2019 γνώμη του Συμβουλίου Υγείας
και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.).
7. Την υπ’ αριθμ. 35444/3228/2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αρ. Φύλλου 50

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
9. Την υπ’ αριθμ. Δ22/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - Αντικείμενο
Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων με τις διατάξεις των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
με τίτλο «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ
“σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία”» και αριθμούς 2017/2398/ΕΕ της 12ης Δεκεμβρίου 2017 (Ε.Ε. L 345/27.12.2017, L 136/01.06.2018, L
225/06.09.2018), 2019/130/ΕΕ της 16ης Ιανουαρίου (Ε.Ε.
L 30/31.01.2019) και 2019/983/ΕΕ της 5ης Ιουνίου 2019
(Ε.Ε. L 164/20.06.2019).
Άρθρο 2
(άρθρο 1 οδηγίας 2017/2398/ΕΕ,
άρθρο 1 οδηγίας 2019/130/ΕΕ και
άρθρο 1 οδηγίας 2019/983/ΕΕ)
Τροποποίηση του π.δ 399/1994 (Α΄ 221 )
Το π.δ. 399/1994 «Προστασία των εργαζομένων από
τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (Α΄ 221),
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 127/2000 «Τροποποίηση
και συμπλήρωση του π.δ. 399/1994 "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την
έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία
σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/
ΕΟΚ" (Α΄ 221) σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42/ΕΚ
του Συμβουλίου» (Α΄ 111), το π.δ. 43/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 399/1994 "Προστασία των
εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την
έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία
σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/
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ΕΟΚ" (Α΄ 221) σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/38/
ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (Ε.Ε. L
138/01‐06‐1999)» (Α΄ 44) και το άρθρο 6 του π.δ. 52/2015
«Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/27/ΕΕ “Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/
ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να
ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων” – Τροποποίηση των
π.δ. 105/1995, π.δ. 176/1997, π.δ. 62/1998, π.δ. 338/2001
και π.δ. 399/1994» (Α΄ 81), τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Στο άρθρο 14, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Eάν τα αποτελέσματα της εκτίμησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 καταδεικνύουν κίνδυνο για την υγεία ή
την ασφάλεια των εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την
υποχρέωση:

Τεύχος A’ 50/06.03.2020

α) Nα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας,
όπως αυτός ορίζεται στον «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) ανεξάρτητα από τον αριθμό
εργαζομένων στην επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση.
β) Nα 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.
Ο ιατρός εργασίας ή ο ασφαλιστικός φορέας μπορεί
να υποδείξει την αναγκαιότητα παράτασης της ιατρικής
επίβλεψης και μετά το πέρας της έκθεσης, για διάστημα
που κρίνεται αναγκαίο για τη διαφύλαξη της υγείας του
συγκεκριμένου εργαζομένου.».
2. Το Παράρτημα I αντικαθίσταται ως εξής:
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ȈǾȂǼǿȍȈǾ

 ȉȠȆĮȡȐȡĲȘȝĮ,ǿǿĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚȦȢİȟȒȢ










ȅȡȚĮțȒĲȚȝȒPJPȖȚĮ
įȚİȡȖĮıȓİȢıȣȖțȩȜȜȘıȘȢȒțȠʌȒȢ
ȝİʌȜȐıȝĮȒʌĮȡȩȝȠȚİȢ
țĮĲİȡȖĮıȓİȢʌȠȣʌĮȡȐȖȠȣȞțĮʌȞȩ
ȝȑȤȡȚĲȚȢǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ


ȅȡȚĮțȒĲȚȝȒPJP ȝȑȤȡȚĲȚȢ
ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ

ȅȡȚĮțȒĲȚȝȒPJPȝȑȤȡȚĲȚȢ
ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ

ȂİĲĮȕĮĲȚțȐȝȑĲȡĮ
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ĲȠȣįȑȡȝĮĲȠȢ  



İȣĮȚıșȘĲȠʌȠȓȘıȘ
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ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ  
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ȅȡȚĮțȒĲȚȝȒPJPȒ
SSPȖȚĮĲȠȣȢĲȠȝİȓȢ
ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢʌİȡȓșĮȜȥȘȢ
țȘįİȚȫȞțĮȚĲĮȡȓȤİȣıȘȢȑȦȢĲȚȢ
ǿȠȣȜȓȠȣ

īȚĮĲȠȞĲȠȝȑĮĲȘȢİȟĮȖȦȖȒȢ
ȤĮȜțȠȪȝİĲȒȟȘȘȠȡȚĮțȒĲȚȝȒ
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Άρθρο 3
Τροποποίηση του π.δ 307/1986 (Α΄ 135)
Το π.δ. 307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους» (Α΄ 135),
όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 77/1993 «Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς
και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/1986 (Α΄ 135) σε συμμόρφωση
προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ» (Α΄ 34),
π.δ. 90/1999 «Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και
ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε
ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της
εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/
ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και
συμπλήρωση του π.δ. 307/1986 “Προστασία της υγείας
των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους”
(Α΄ 135) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/1993 (Α΄ 34)»
(Α΄ 94), π.δ. 339/2001 «Τροποποίηση του π.δ. 307/1986
"Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται
σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια
της εργασίας τους"» (Α΄ 227), π.δ. 162/2007 «Προστασία
της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/1986 όπως
ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ»
(Α΄ 202), π.δ. 12/2012 «Τροποποίηση του π.δ. 307/1986
"Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθε-
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νται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την
διάρκεια της εργασίας τους" (ΦΕΚ Α΄ 135) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2009/161/ΕΕ της Επιτροπής (EE L
338/19.12.2009)» (Α΄ 19) και π.δ. 82/2018 «Τροποποίηση
του π.δ. 307/1986 “Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες
κατά την διάρκεια της εργασίας τους” (Α΄ 135) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία
2017/164/EE της Επιτροπής (ΕΕ L 27/1.2.2017)» (Α΄ 152),
τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Ο πίνακας της παραγράφου 1 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:
α) Διαγράφονται οι καταχωρίσεις για τους ακόλουθους
χημικούς παράγοντες:
αα) «Φορμαλδεΰδη» με CAS Νο: 50-00-0
αβ) «Αιθυλενοξείδιο» με CAS Νο: 75-21-8
αγ) «Προπυλενοξείδιο» με CAS Νο: 75-56-9
αδ) «Τριχλωροαιθυλένιο» με CAS Νο:79-01-6
αε) «Ακρυλαμίδιο» με CAS Νο: 79-06-1
αστ) «Νιτροπροπάνιο, 2-» με CAS Νο: 79-46-9
αζ) «Μεθυλενο-δις (2-χλωροανιλίνη), 4,4-» με CAS Νο:
101-14-4
αη) «Διαμινοδιφαινυλο-μεθάνιο» με CAS Νο:101-77-9
αθ) «Επιχλωρυδρίνη» με CAS Νο:106-89-8
αια) «Αιθυλενοδιβρωμίδιο» με CAS Νο:106-93-4
αιβ) «Βουταδιένιο, 1,3-» με CAS Νο: 106-99-0
αιγ) «Αιθυλενοδιχλωρίδιο» με CAS Νο:107-06-2
αιδ) «Υδραζίνη» με CAS Νο: 302-01-2
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Άρθρο 4
(άρθρα 2, 3 της οδηγίας 2017/2398/ΕΕ, και άρθρα 2, 3 της οδηγίας 2019/130/ΕΕ)
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 17 Ιανουαρίου 2020.
Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Ο Υφυπουργός Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*01000500603200012*

