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ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση δηµοσίευσης του π.δ. 12/2012 «Τροποποίηση του π.δ. 307/1986 

«Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς 
παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους» (ΦΕΚ 135/Α΄) σε συµµόρφωση µε 
την οδηγία 209/161/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 338/19.12.2009)»   

  
 

Με το π.δ. 12/2012 (ΦΕΚ 19 Α΄/9.2.1012) έγινε εναρµόνιση του εθνικού µας δικαίου µε την οδηγία 
2009/161/ΕΕ της Επιτροπής «Για τη θέσπιση τρίτου 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».  

Πρόκειται ουσιαστικά για τροποποίηση του παλαιότερου προεδρικού διατάγµατος 307/1986 (ΦΕΚ 
135/Α΄), µε σκοπό την αναβάθµιση της προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλειά τους που προέρχονται ή µπορούν να προέλθουν από την έκθεσή αυτών σε χηµικούς 
παράγοντες.   

Τα κυριότερα σηµεία του διατάγµατος είναι τα ακόλουθα: 

Στο άρθρο 1 του προεδρικού διατάγµατος περιγράφεται ο σκοπός και το αντικείµενο του διατάγµατος. 

Στην παρ.1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγµατος περιλαµβάνονται οι ουσιώδεις αλλαγές ως προς 
τις οριακές τιµές έκθεσης σε χηµικούς παράγοντες, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 209/161/ΕΕ της 
Επιτροπής. Συγκεκριµένα: (α) προστίθενται δύο νέοι χηµικοί παράγοντες, (β) αναθεωρούνται οι οριακές 
τιµές και οι ανώτατες οριακές τιµές έκθεσης των εργαζοµένων για υφιστάµενους χηµικούς παράγοντες, και 
(γ) αντικαθίστανται οι καταχωρήσεις για τον υδράργυρο και τις ενώσεις του. 

Τέλος, στην παρ. 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγµατος τροποποιείται και αντικαθίσταται το, περί 
κυρώσεων και ελέγχου εφαρµογής, άρθρο 5 του π.δ. 307/1986, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Συγκεκριµένα, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται 
στα άρθρα 71 και 72, αντιστοίχως, του Κώδικα Νόµων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζοµένων 
(ΚΝΥΑΕ) που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84Α΄). Με την ίδια διάταξη ωστόσο, 
ύστερα από σχετική γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά τη φάση επεξεργασίας του υπόψη 
προεδρικού διατάγµατος, παρέχονται περαιτέρω - διαδικαστικού χαρακτήρα - διευκρινίσεις ως προς την 
επιβολή πολλαπλών κυρώσεων ή/και τη χρονική ακολουθία τους, στο πλαίσιο της συµµόρφωσης µε το 
άρθρο 4 παρ. 1 του 7ου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) 
και της αρχής non bis in idem που αυτό καθιερώνει. 

Έτσι, επισηµαίνεται ότι: 
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(α) ∆εν επιβάλλεται κύρωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 71 του ΚΝΥΑΕ (δηλαδή χρηµατικό πρόστιµο ή 
προσωρινή διακοπή για διάστηµα µικρότερο των έξι ηµερών), εάν ήδη έχει επιβληθεί κύρωση κατά την παρ. 
2 του ιδίου άρθρου (προσωρινή διακοπή διάρκειας άνω των 6 ηµερών ή οριστική διακοπή) για την ίδια 
παράβαση. 

(β) ∆εν επιβάλλεται καµία από τις ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 71 
του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (χρηµατικό πρόστιµο, προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας) εφόσον ο φερόµενος ως 
παραβάτης αποδείξει ότι έχει ήδη καταδικαστεί ή αθωωθεί µε τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου 
για ποινικό αδίκηµα που ταυτίζεται µε το παράπτωµα, το οποίο αφορούν οι διοικητικές κυρώσεις. 

 

Για την πλήρη ενηµέρωσή σας, σας αποστέλλεται το κείµενο του π.δ. 12/2012.  
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