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Προεδρικό διάταγμα 72/2021 

«Συμμόρφωση προς την Οδηγία 2019/1831/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 279/31.10.2019) και τροποποίηση του π.δ. 307/1986 
«Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας 

τους» (135 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» 
[ΦΕΚ Α 163/09.09.2021 και Α 171/25.09.2021(διορθ)] 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1, 2 και 3, και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34), 

όπως η παράγραφος 1 του άρθρου 1 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου  6 του ν. 1440/1984 (Α'  

70) και το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990  (Α'  101).  

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 της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα (άρθρο 

πρώτο του πδ 63/2005, Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του ν. 

4622/2019 (Α΄133).   

5. Την υπ’ αριθμ. Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805). 

6. Την υπ’ αριθμ. 01/03.03.2021 γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.). 

7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 5965/292/10.03.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού.  

9. Την  υπ’ αριθμ. 84/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

και Εσωτερικών,  αποφασίζουμε: 

 
 

Άρθρο 1    
Σκοπός- Αντικείμενο 

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια 

των εργαζομένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 2019/1831/ΕΕ της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 «Για τη 

θέσπιση πέμπτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης, κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 

98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας  2000/39/ΕΚ της Επιτροπής» (EΕ L 279, σελ. 31 

της 31.10.2019) και η τροποποίηση του π.δ/τος 307/1986, όπως ισχύει. 
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Άρθρο 2 (άρθρα 2-3 οδηγίας) 

Χημικοί παράγοντες 

Στον πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 307/1986 (Α΄ 135), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 

παρ. 2 του π.δ. 90/1999 (Α΄ 94), 2 παρ. 3 του π.δ. 339/2001 (Α΄ 227), 2 του π.δ. 162/2007 (Α΄ 202),  2 παρ. 1 του 

π.δ. 12/2012 (Α΄ 19), 3 του π.δ. 82/2018 (Α΄ 152) και 3 του π.δ. 26/2020 (Α΄ 50): 

α)  Αναθεωρούνται οι οριακές τιμές και οι ανώτατες οριακές τιμές έκθεσης των εργαζομένων για τους παρακάτω 

χημικούς παράγοντες, και αντικαθίστανται οι σχετικές καταχωρήσεις  ως ακολούθως: 

1. Αριθ. ΕΚ: Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ο αριθμητικός κωδικός ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ουσίες. (EINECS: European 
Inventory of Existing Chemical Substances). 

2. CAS Chemical Abstract Service Registry Number (Αριθμός Ευρετηρίου Χημικών Ουσιών). 

3. Η ένδειξη «δέρμα» (Δ) στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης επισημαίνει το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος 

4. 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. 

5. 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. 

6. ppm: μέρη ανά εκατομμύριο κατ’ όγκο στον αέρα (ml/m3). 

7. mg/m3: χιλιοστόγραμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα σε θερμοκρασία 20 °C και  πίεση 101,3  kPa 

8. Κατά την παρακολούθηση της έκθεσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές τιμές βιολογικής παρακολούθησης όπως προτείνει η 
Επιστημονική επιτροπή για τα όρια επαγγελματικής έκθεσης σε Χημικούς Παράγοντες (SCOEL). 

 

Xημικός παράγοντας 
Χημικός 

(μοριακός) 
τύπος 

Αριθμός ΕΚ (
1
) CAS  Νο (

2
) 

Σ
Η

Μ
Ε

ΙΩ
Σ

Η
 (

3
) 

Οριακή τιμή 
έκθεσης (

4
) 

Ανώτατη Οριακή 
Τιμή έκθεσης (

5
) 

     ppm (
6
) mg/m

3 
(
7
) ppm (

6
) mg/m

3 
(
7
) 

Ανιλίνη (
8
) C6H7N 200-539-3 62-53-3 Δ 2 7,74 5 19,35 

Χλωρομεθάνιο 

[Μεθυλοχλωρίδιο] 
CH3Cl 200-817-4 74-87-3  20 42   

Τριμεθυλαμίνη C3H9N 200-875-0 75-50-3  2 4,9 5 12,5   

2-Φαινυλοπροπάνιο 
(κουμένιο) (

8
) 

C9H12 202-704-5 98-82-8 Δ 10 50   50 250 

Οξικός sec- 
βουτυλεστέρας 

[Οξικός- βουτυλεστέρας, 
δευτεροταγής-] 

C6H12Ο2 203-300-1 105-46-4  50 241 150 723 

4- αμινοτολουόλιο 

[π-Τολουϊδίνη] 
C7H9N 203-403-1 106-49-0 Δ 1 4,46   2 8,92   

Οξικός 
ισοβουτυλεστέρας 

C6H12O2 203-745-1 110-19-0  50 241 150 723 

Ισοαμυλική αλκοόλη C5H12O 204-633-5 123-51-3  5 18 10 37 

Οξικός ν- 
βουτυλεστέρας 

[Οξικός- βουτυλεστέρας, 
n-] 

C6H12O2 204-658-1 123-86-4  50 241 150 723 

Τριχλωρίδιο του 
φωσφορυλίου 

[Οξυχλωριούχος 
Φωσφόρος] 

POCl3 233-046-7 
10025- 87-

3 
 0,01 0,064 0,02 0,13 
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β) Η καταχώρηση για: «Τολουϊδίνη (όλα τα ισομερή)», όπως αρχικώς προστέθηκε στον εν λόγω πίνακα με το 

άρθρο 2  παράγραφο 2 του π.δ. 90/99 και ακολούθως αντικαταστάθηκε με την  περίπτωση ε) της  παραγράφου 

1 του άρθρου 3, του π.δ. 26/2020, αντικαθίσταται εκ νέου ως ακολούθως:  

 Xημικός παράγοντας 

Χημικός 

(Μοριακός 
τύπος) 

Αριθ. ΕΚ CAS Νο 

Σ
Η

Μ
Ε

ΙΩ
Σ

Η
  

Οριακή τιμή έκθεσης 

 

Ανώτατη Οριακή 
Τιμή έκθεσης 

 

      ppm mg/m
3
 ppm mg/m

3
  

« 

   Τολουϊδίνη 
 (εκτός των ισομερών:  
o-Τολουϊδίνη και  
π-Τολουϊδίνη) 

C7H9N  
26915-12-8 

108-44-1 

 Δ 2 8,92   » 

                                  

Άρθρο  3 (άρθρο 4 οδηγίας) 

Έναρξη ισχύος 

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από την 20η Μαΐου 2021, πλην της περιπτώσεως β΄ του άρθρου 2, η οποία 

ισχύει από τη δημοσίευσή του. 

Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανατίθεται η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος 

διατάγματος. 

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

   

  
 


