
 1

                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA 

YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚOINΩNIKΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 
 

Aθήνα,  11 Μαΐου 2020 
 
Aρ. πρωτ: οικ. 17859/531 

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Tαχ. Δ/νση     :  Σταδίου 29 
Tαχ. Kώδικας : 101 10 AΘHNA 
Πληροφορίες  :  Γ. Δενδρινός‐ Β. Παπαναστασίου 
                          Β. Γιαννακόπουλος – Η. Γαζής 
Τηλέφωνο      :  2131516011 ‐ 2131516564  
                          2131516346 ‐ 2131516084 
e‐mail            :  asfaleiaygeia@ypakp.gr 

ΠΡΟΣ: 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 Ως Πίνακας Αποδεκτών 

 

Θέμα:  Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 26/2020 (ΦΕΚ Α΄ 50/06.03.2020): 
 «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) » 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το προεδρικό διάταγμα 26/2020 (ΦΕΚ Α΄ 50/06.03.2020), 
που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των κατά περίπτωση 
συναρμοδίων Υπουργών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων. 

Με το πδ 26/2020 πραγματοποιείται η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τις οδηγίες 2017/2398/ΕΕ, 
2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Οι διατάξεις του διατάγματος αφορούν την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την 
υγεία και την ασφάλειά τους που προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από την έκθεσή τους, κατά την 
εργασία, σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες. 

2. Οι συγκεκριμένες οδηγίες τροποποιούν την οδηγία 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". 

3. Με την οδηγία 2004/37/ΕΚ κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις των οδηγιών 90/394/ΕΟΚ, 
97/42/ΕΚ και 1999/38/ΕΚ, ενώ τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 της οδηγίας 2014/27/ΕΚ. 

4. Οι διατάξεις των οδηγιών αυτών έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με το π.δ. 399/94 «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 ισχύει, 
μετά την τροποποίησή του, με: 
 το π.δ. 127/2000 «Τροποποίηση  και  συμπλήρωση  του  π.δ.  399/94  "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" (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42/ΕΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 111),  

 το π.δ. 43/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 399/94 "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"  (221/Α)  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 πδ 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.  105/95,  π.δ.  176/97,  π.δ. 
62/98, π.δ. 338/01 και π.δ. 399/94» (Α΄ 81), 
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5. Με την οδηγία 2004/37/ΕΚ  [αντίστοιχα, σε εθνικό επίπεδο με το πδ 399/94, όπως ισχύει] καθορίζονται 
μέτρα που απαιτούνται για την εξάλειψη ή περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων  σε καρκινογόνους 
ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες, καθώς και οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης. 

6. Με τις οδηγίες 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ γίνεται θέσπιση ή αναθεώρηση οριακών 
τιμών έκθεσης για 13, 7 και 5 παράγοντες (χημικές ουσίες), αντίστοιχα. 

7. Με το π.δ. 26/2020 γίνεται η ενσωμάτωση, σε ενιαίο κείμενο, και των τριών οδηγιών για λόγους χρηστής 
διοίκησης και διευκόλυνσης τόσο των διοικουμένων όσο και των ελεγκτικών μηχανισμών, εφόσον και οι 
τρεις οδηγίες ρυθμίζουν το ίδιο αντικείμενο. Οι προθεσμίες ενσωμάτωσης είναι αντίστοιχα για κάθε 
οδηγία η: 17η Ιανουαρίου 2020, η 20η Φεβρουαρίου 2021 και η 11η Ιουλίου 2021. 

Στο πδ 26/2020 - τροποποιείται εκ νέου το πδ 399/94 και - τίθεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος  η 17η 
Ιανουαρίου 2020. 

8. Επιπλέον, με το πδ 307/86 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς 
παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους» (Α΄ 135), όπως ισχύει, έχουν καθοριστεί οριακές τιμές 
έκθεσης εργαζομένων σε χημικούς παράγοντες, οι οποίοι [με το δημοσιευθέν π.δ. 26/2020 (σε 
εναρμόνιση με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες)] πλέον κατατάσσονται στους καρκινογόνους – 
μεταλλαξιγόνους παράγοντες και τίθενται νέες πιο αυστηρές (χαμηλότερες) οριακές τιμές.  

Ως εκ τούτου, με το άρθρο 3 του π.δ. 26/2020, τροποποιείται και το πδ 307/86, με την διαγραφή χημικών 
παραγόντων (ουσιών), για τους οποίους (με το π.δ. 307/86, όπως έχει τροποποιηθεί – κυρίως με το πδ 
90/99) είχαν καθοριστεί οριακές τιμές έκθεσης εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο, αλλά πλέον 
κατατάσσονται στους καρκινογόνους – μεταλλαξιγόνους παράγοντες. 

Για τις ουσίες αυτές, στις υπό ενσωμάτωση οδηγίες (2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ, 2019/983/ΕΕ) δεν 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη (για διαγραφή τους από άλλη οδηγία), γιατί για αυτές τις ουσίες (που πρέπει 
να διαγραφούν από το πδ 307/86) δεν είχαν καθοριστεί οριακές τιμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο (σχετικές 
οδηγίες κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ), αλλά σε εθνικό επίπεδο με το πδ 90/99 (που 
τροποποιούσε το πδ 307/86). 

 

Β. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ π.δ. 26/2020 

Ειδικότερα το π.δ. περιλαμβάνει τέσσερα άρθρα:  

Αναλυτικότερα: 

Άρθρο 1 
Προσδιορίζεται ο σκοπός έκδοσης και  το αντικείμενο του διατάγματος. 

Άρθρο 2  
Αναφέρονται στην τροποποίηση του πδ 399/94 

Άρθρο 3  
Αναφέρεται στην τροποποίηση του πδ 307/86 

Άρθρο 4 
Προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προεδρικού διατάγματος 

 

Συνημμένα:  
 Πίνακας συσχετισμού διατάξεων οδηγιών 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ, 2019/983/ΕΕ,  2004/27/ΕΚ και 

πδ 26/2020 
 Πίνακας σχετιζόμενων νομοθετικών (κοινοτικών και εθνικών) διατάξεων για καρκινογόνους και 

μεταλλαξιγόνους παράγοντες 
 Το πδ 26/2020 (ΦΕΚ Α΄ 50) 

 
 

EΣΩTEPIKH ΔIANOMH 
Γραφείο κ. Yπουργού 
Γραφείο κας. Γεν. Γραμματέως Εργασίας 
Γραφείο Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης ΕΣΥΑΕΕΕ 
KΦ 

  Ο  
Προϊστάμενος της Γεν. Διεύθυνσης 

 
 
 
 
 
 

Κ. ΑΓΡΑΠΙΔΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ 

οδηγία 2017/2398/ΕE 
οδηγία 2019/130/ΕE οδηγία 

2019/983/ΕE 
οδηγία 2004/37/ΕΚ 

πδ 26/2020 
τροποποιούμενες διατάξεις 

    Άρθρο 1 
Σκοπός – Αντικείμενο 

Άρθρο 1 

 

Άρθρο 1 

 

Άρθρο 1 

 Άρθρο 2 
Τροποποίηση του  

π.δ 399/1994  

 

παρ. 1 

  Άρθρο 6 
Ενημέρωση της αρμόδιας αρχής 

- 
Προσθήκη εδαφίου 

 [για: εκθέσεις εφαρμογής)

 
παρ. 1  Προσθήκη άρθρου 13α 

Συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων 

 [EU-OSHA] 

- 

παρ. 2 
  Άρθρο 14 

Ιατρική παρακολούθηση  

εδάφιο α)
  παρ. 1  

[αντικατάσταση παραγράφου με προσθήκη νέου εδαφίου (για: συνέχιση 
ιατρικής παρακολούθησης)] 

παρ. 1 

εδάφιο β)
  παρ. 8 

[αντικατάσταση παραγράφου με προσθήκη νέου εδαφίου (για: εκθέσεις 
εφαρμογής)] 

- 

παρ. 3 
  Προσθήκη άρθρου 18α 

 Αξιολόγηση 

[για: αναπνεύσιμη σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου] 
- 

 

  

 

παρ. 1 

άρθρο 18α 
Αξιολόγηση  

- 
[προσθήκη νέων εδαφίων για: Cd (βιολογική τιμή),  

επικίνδυνα φάρμακα (κυτταροτοξικά)] 

παρ. 4 παρ. 2  Παράρτημα Ι παρ. 2 

παρ. 5 παρ. 3 παρ. 2 Παράρτημα ΙΙΙ παρ. 3 

  

  Άρθρο 3 
Τροποποίηση του  

π.δ 307/86 

[Διαγραφή χημικών παραγόντων 
(ουσιών) για τους οποίους είχαν 
καθοριστεί (με το π.δ. 307/86, 

όπως έχει τροποποιηθεί) οριακές 
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τιμές έκθεσης εργαζομένων, 
και πλέον με το παρόν σχέδιο π.δ. 

σε εναρμόνιση με τις σχετικές 
κοινοτικές οδηγίες κατατάσσονται 

στους καρκινογόνους – 
μεταλλαξιγόνους παράγοντες και 

τίθενται νέες πιο αυστηρές 
(χαμηλές) οριακές τιμές] 

Άρθρο 2 Άρθρο 2 Άρθρο 2 
 Άρθρο 4 

Έναρξη ισχύος 

Άρθρο 3 Άρθρο 3 Άρθρο 3  - 

Άρθρο 4 Άρθρο 4 Άρθρο 4  - 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
(ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ) 

με την Οδηγία 2004/37/ΕΚ 

 Οδηγία Θέμα Εναρμόνιση 

Α. 
2004/37/ΕΚ 

(Κωδικοποίηση των:) 

ΚΚααρρκκιιννοογγόόννοοιι  

ππααρράάγγοοννττεεςς  
--- 

90/394/ΕΟΚ  π.δ. 399/94 

97/42/ΕΚ  π.δ.127/2000 

1999/38/ΕΚ  π.δ. 43/2003 

Β. Τροποποίησή της με:  
  

1 2014/27/ΕΕ- άρθρο 5 
 πδ 52/2015 – άρθρο 6 

2 2017/2398/ΕΕ 
 

πδ 26/2020 3 2019/130/ΕΕ 
 

4 2019/983/ΕΕ 
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 ΠINAKAΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1. Γραφείο Γεν. Επιθεωρητή Σ.ΕΠ.Ε. 

2. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ 

3. Περιφερειακές Δ/νσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασίας του ΣΕΠΕ 

4. Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών - Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ 

5. Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος  

6.  Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος 
7. Γενικό Χημείο του Κράτους 
8. Μέλη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.) 

9. Μέλη του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.) 

10. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) 

11. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) 

12. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) 

13. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) 

14. Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)  

15. Ε.Δ.Ο.Θ. / Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης 

16. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) 

17. Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) 

18. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) 

19. Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) 

20. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων  

21. Eμπορικό και Bιομηχανικό Eπιμελητήριο Aθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) 

22. Επαγγελματικό Eπιμελητήριο Aθηνών (Ε.Ε.Α.) 

23. Bιοτεχνικό Eπιμελητήριο Aθηνών (Β.Ε.Α.) 

24. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 

25. Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης 

26. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης 

27. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) 

28. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-  Ο.Τ.Α.)  

29. Εργατικά Κέντρα 

30. Φορείς Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης για θέματα ΥΑΕ 

31. Eλληνικό Iνστιτούτο Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 

32. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) 

33. Σύλλογος Τεχνικών Ασφάλειας 

34. Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.) 

35. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) 

36. Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών Εργασίας 

37. Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος 

38. Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.) 

39. Επιχειρήσεις Αφαίρεσης - Κατεδάφισης Αμιάντου (Ε.Α.Κ.) 

40. Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 

41. Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.) 

42. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) 
43. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.). 
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