
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 339/2001 
"Τροποποίηση του π.δ. 307/86 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε 

ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους»" 
(Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001) 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) 3 και 4 του ν. 1338/83 "Εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου" 
(34/Α) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε το άρθρο 6 του ν. 1440/84 "Συµµετοχή της Ελλάδας στο 
κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο 
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού 
EURATOM" (70/Α) µε το άρθρο 65 του ν. 1892/90 "Για το εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις" (101/Α) και µε το άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (21/Α) και 

β. της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/92 "Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην τελική Πράξη" 
(136/Α). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 "Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής 
κατάρτισης και άλλες διατάξεις" (79/Α). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 του νόµου 1568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων" (177/Α). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (137/Α), που 

προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 "Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων κλπ." (154/Α) και 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του ν. 2469/97 (38/Α). 

5. Την ∆Ι∆Κ/Φ.1/2/11187/12.5.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης "Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης" (630/Β). 

6. Την µε αριθµό 3/23-03-2001 γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ). 
7. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του κρατικού 
προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού ΝΠ∆∆. 

8. Την µε αριθµό 563/04-09-2001 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µετά από πρόταση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Υγείας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
αποφασίζουµε: 

 
Άρθρο 1 

Σκοπός - Αντικείµενο 

Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας περί υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζοµένων προς τις διατάξεις: 

α. Της οδηγίας 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2000 (Ε.Ε. L 142/47/16-06-2000) "Για θέσπιση 
πρώτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιµών επαγγελµατικής έκθεσης κατ' εφαρµογή της οδηγίας 
98/24/ΕΚ του Συµβουλίου για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων από 
κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες." και 

β. Της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συµβουλίου της 7ης Απριλίου 1998 "Για την προστασία της υγείας και 
ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες 
(14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

 

Άρθρο 2 
Τροποποίηση π.δ. 307/86 

Το π.δ. 307/86 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 77/93 και το π.δ. 90/99 τροποποιείται ως ακολούθως: 



-2- 
1. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 2 του π.δ. 307/86 αντικαθίσταται ως εξής: 

"Οριακή τιµή έκθεσης σε χηµικό παράγοντα: Η τιµή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η µέση 
8ωρη χρονικά σταθµισµένη έκθεση του εργαζόµενου στον χηµικό παράγοντα, µετρηµένη στον αέρα της 
ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ωρης ηµερήσιας και 40ωρης εβδοµαδιαίας 
εργασίας του." 

2. Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 2 του π.δ. 307/86 αντικαθίσταται ως εξής: 

"Ανώτατη οριακή τιµή έκθεσης σε χηµικό παράγοντα: Η τιµή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η 
µέση χρονικά σταθµισµένη έκθεση του εργαζόµενου στον χηµικό παράγοντα, µετρηµένη στον αέρα της 
ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δεκαπεντάλεπτης περιόδου µέσα στο χρόνο 
εργασίας του, έστω και αν τηρείται η οριακή τιµή έκθεσης." 

3. Στον πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 307/86 προστίθενται νέοι χηµικοί παράγοντες ως 
εξής: 
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Οριακή Τιµή 
Έκθεσης 

 
 

Ανώτατη 
Οριακή Τιµή 

Έκθεσης 

    ppm mg/m3 ppm mg/m3 

Πιπεραζίνη (σε µορφή σκόνης ή ατµού) C4H10N2 110-85-0   0,1 0,3 
 

∆ιµεθυλαιθέρας C2H6Ο 115-10-6  1000 1920  

Άργυρος µεταλλικός Αg 7440-22-4   0,1  

Ανόργανος µόλυβδος και ενώσεις του Pb 7439-92   0,15  

 

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως. 
Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και την εκτέλεση του 
παρόντος διατάγµατος. 
 

Aθήνα, 3 Οκτωβρίου 2001 


