
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 94/87 
"Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µεταλλικό µόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του 

κατά την εργασία" 
(Φ.Ε.Κ. 54/Α/22-4-1987) 

(όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του Π.∆. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α/9-10-01)"Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κατά 
την εργασία από κινδύνους οφειλοµένους σε χηµικούς παράγοντες") 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 και των παραγράφων 3 του άρθρου 1 και 2 του άρθρου 14 του Ν. 

1568/85 “Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων” (ΦΕΚ 177 Α/18.10.85). 
2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα” (ΦΕΚ 137/Α/26.7.85). 
3. Την οδηγία 82/605/ΕΟΚ της 28ης Ιουλίου 1982 για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους 

που παρουσιάζονται συνεπεία της εκθέσεώς τους στο µεταλλικό µόλυβδο και στις ενώσεις ιόντων του 
κατά τη διάρκεια της εργασίας (πρώτη οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ). 

4. Την µε αριθ. Ν-3Η/Φ.19/3861/87 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας, “Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας Γ. Πέτσο” (ΦΕΚ 90/Β/19.2.1987). 

5. Την µε αριθµό 6/6.10.86 γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. 
6. Την µε αριθµό 16/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µετά από πρόταση των Υπουργών 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εργασίας και του Υφυπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας, αποφασίζουµε: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρµογής 

Oι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, 
εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα (βιοµηχανικές, γεωργικές, εµπορικές, 
διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, αναψυχής, 
κλπ) στις οποίες οι εργαζόµενοι εκτίθενται, ή είναι δυνατόν να εκτεθούν, στον µόλυβδο και στις ενώσεις 
ιόντων του. Στο Παράρτηµα Ι απαριθµούνται ορισµένες επιχειρήσεις που υπάγονται οπωσδήποτε στις 
ρυθµίσεις αυτού του Π.∆/τος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Γενικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων 

Άρθρο 2 
Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών 

1. Οι εργοδότες των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1, έχουν την υποχρέωση να προβούν στις 
πιο κάτω ενέργειες: 

-Μέτρηση του µολύβδου στον αέρα του χώρου εργασίας (έλεγχος περιβάλλοντος). 

- Μέτρηση της ποσότητας του µολύβδου που υπάρχει στο αίµα κάθε εργαζοµένου (ατοµικό επίπεδο 
µολύβδου στο αίµα). 

- Τήρηση γενικών µέτρων πρόληψης (τεχνικών και οργανωτικών). 

-Γενική ενηµέρωση εργαζοµένων. 

2. Οι µετρήσεις που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο αποσκοπούν στην εκτίµηση του κινδύνου 
που υπάρχει για τους εργαζόµενους οι οποίοι εκτίθενται στον µόλυβδο κατά την εργασία τους. Τα 
αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών καθορίζουν το εύρος των µέτρων που θα ληφθούν στη συνέχεια. 

3. Ο τόπος, ο χρόνος, το είδος των µετρήσεων κατά τον έλεγχο περιβάλλοντος και γενικά κάθε πρόβληµα 
που είναι δυνατόν να προκύψει ανάλογα µε τη φύση και τις συνθήκες της εργασίας αποτελεί αντικείµενο 
διαβούλευσης µεταξύ εργοδότη και της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ή του 
αντιπροσώπου των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1568/85. Όπου δεν 
υπάρχει τέτοια επιτροπή ή αντιπρόσωπος η διαβούλευση γίνεται µε τους ίδιους εργαζόµενους. 
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4. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων κοινοποιούνται στην επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ή 
στον αντιπρόσωπο για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας ή και στους εργαζόµενους και στην αρµόδια 
επιθεώρηση εργασίας. 

5. Η εκτίµηση του κινδύνου αναθεωρείται µε νέες µετρήσεις, όταν υπάρχουν λόγοι να θεωρηθεί ανακριβής ή 
όταν έχει γίνει ουσιαστική µεταβολή στην εργασία, που αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά την έκθεση 
των εργαζοµένων στον µόλυβδο. 

Άρθρο 3 
Μέτρηση µολύβδου στον αέρα 

(Έλεγχος περιβάλλοντος) 
1. Η µέτρηση µολύβδου στον αέρα του χώρου εργασίας διενεργείται µε µέτρηση της έκθεσης κάθε 

εργαζοµένου στον µόλυβδο. Έκθεση σε µόλυβδο στον αέρα θεωρείται η έκθεση σε αιωρούµενα 
σωµατίδια µολύβδου και ενώσεων ιόντων του και εκφράζεται σε ποσότητα µεταλλικού µολύβδου ανά 
κυβικό µέτρο αέρα (µg µολύβδου/m3 αέρα). 

Για την µέτρηση αυτή λαµβάνεται δείγµα από τον αέρα που εισπνέει ο εργαζόµενος (δειγµατοληψία). Το 
δείγµα αναλύεται για να καθοριστεί η ποσότητα µολύβδου που περιέχει (ανάλυση) και να υπολογιστεί η 
συγκέντρωση του µεταλλικού µολύβδου στον αέρα. 

2. Η δειγµατοληψία και η ανάληψη του δείγµατος γίνονται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 
οδηγίες που περιέχονται στο Παράρτηµα ΙΙ. 

Κάθε δειγµατοληψία πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες. 

3. Όλες οι µετρήσεις πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της έκθεσης των εργαζοµένων σε µόλυβδο στον 
αέρα και για το σκοπό αυτό γίνονται, κατά το δυνατόν, µε “ατοµικές” δειγµατοληψίες. Η δειγµατοληψία 
πρέπει να γίνεται σε συνθήκες εργασίας αντιπροσωπευτικές της µέγιστης πιθανής έκθεσης του 
εργαζόµενου στο µόλυβδο κατά τη διάρκεια της ηµερήσιας απασχόλησης. Κατά τις µετρήσεις λαµβάνεται 
υπόψη η φύση των εργασιών που εκτελούνται καθώς επίσης και οι συνθήκες και η διάρκεια έκθεσης των 
εργαζοµένων. 

4. Όταν υπάρχει οµάδα εργαζοµένων που εκτελούν τις ίδιες ή παρόµοιες εργασίες στον ίδιο χώρο και κάτω 
από τις ίδιες συνθήκες, τότε είναι δυνατόν να γίνει µέτρηση σε ένα (1) τουλάχιστον για κάθε δέκα (10) 
εργαζόµενους που ανήκουν στην ίδια οµάδα ώστε να εκτιµηθεί η έκθεση και των υπολοίπων. 

Άρθρο 4 
Μέτρηση µολύβδου στο αίµα 

Η µέτρηση του µολύβδου στο αίµα PbB (βιολογική εξέταση) γίνεται σύµφωνα µε την πρακτική της ιατρικής 
και τις µεθόδους που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, εκφράζεται δε ως ποσότητα µεταλλικού µολύβδου σε 
100 κυβικά εκατοστά αίµατος µg Pb/100 ml. 

Άρθρο 5 
Γενικά µέτρα πρόληψης (τεχνικά και οργανωτικά) 

Σε όλες τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1, πέραν των µέτρων του Κεφαλαίου Ε’ του Ν. 1568/85, 
οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να λαµβάνουν µέτρα ώστε: 

α) Η κατεργασία του µολύβδου ή των ενώσεών του να γίνεται, όσο είναι πρακτικά δυνατό, σε κλειστά 
συστήµατα. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, επιβάλλεται η εγκατάσταση κατάλληλων συστηµάτων τοπικού 
εξαερισµού για την άµεση δέσµευση και απαγωγή της παραγόµενης σκόνης µολύβδου µε σκοπό την 
αποφυγή του διασκορπισµού της στον αέρα του εργασιακού περιβάλλοντος. 

β) Στις περιπτώσεις τήξης του µολύβδου, να πραγµατοποιείται συχνός έλεγχος της θερµοκρασίας του 
τήγµατος µε σκοπό την αποφυγή της υπερθέρµανσης πάνω από τα απολύτως αναγκαία επίπεδα. 

γ) Να χρησιµοποιείται ο µόλυβδος ή οι ενώσεις του, όσο είναι πρακτικά δυνατό, σε υγρή κατάσταση ή σε 
µορφή αιωρήµατος για να αποτρέπεται ή να περιορίζεται στο ελάχιστο η δηµιουργία σκόνης. 

δ) Να γίνεται συχνός και επιµεληµένος καθαρισµός των χώρων εργασίας από την σκόνη κατά το δυνατό µε 
κατάλληλο σύστηµα αναρρόφησης. 

Άρθρο 6 
Γενική ενηµέρωση εργαζοµένων 

Οι εργοδότες έχουν επίσης υποχρέωση να ενηµερώνουν τους εργαζόµενους σχετικά µε: 
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- Τους ενδεχόµενους κινδύνους για την υγεία τους από την έκθεση στο µόλυβδο και ιδιαίτερα τους 
έµµεσους κινδύνους για το έµβρυο και τα βρέφη που τρέφονται µε µητρικό γάλα. 

- Τα µέτρα υγιεινής που πρέπει να τηρούνται και ιδιαίτερα για την ανάγκη να αποφεύγεται το κάπνισµα 
και η λήψη τροφής ή ποτών στους χώρους εργασίας. 

- Την προστασία που επιτυγχάνεται µε τη χρήση κατάλληλων ενδυµάτων και άλλων ατοµικών µέσων 
προστασίας ανάλογα µε την περίπτωση. 

- Τις ειδικές προφυλάξεις ανάλογα µε τη φύση και το είδος της εργασίας, που αποσκοπούν στον 
περιορισµό της έκθεσης στο µόλυβδο. 

- Την ύπαρξη οικιακών τιµών και την ανάγκη διενέργειας ελέγχου του περιβάλλοντος και επίβλεψης της 
υγείας των εργαζοµένων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
Επιχειρήσεις µε αυξηµένο κίνδυνο 

Άρθρο 7 
Όρια δράσης - Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών 

1. Αν από τις µετρήσεις του µολύβδου στον αέρα και στο αίµα των εργαζοµένων, που προβλέπονται στα 
άρθρα 2, 3 και 4 αντίστοιχα, διαπιστωθεί ότι υπερβαίνεται έστω και µία από τις παρακάτω τιµές που 
καλούνται και όρια δράσης: 

- Έκθεση εργαζοµένων σε µόλυβδο στον αέρα 75 µg/m3, που υπολογίζεται σαν µέση χρονικά 
σταθµισµένη τιµή για οκτάωρη ηµερήσια εργασία. 

-  Ατοµικό επίπεδο µολύβδου στο αίµα των εργαζοµένων 40 µg/100 ml, αίµατος. 

Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση, εκτός των µέτρων του προηγουµένου Κεφαλαίου, να εφαρµόσουν 
τα παρακάτω: 

- Τακτικό έλεγχο του περιβάλλοντος. 

- Επίβλεψη υγείας των εργαζοµένων. 

- Ειδικά µέτρα πρόληψης. 

- Eιδική ενηµέρωση 

που προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα 8, 9, 10 και 11 αυτού του Κεφαλαίου και 

- Τήρηση αρχείου και ιατρικών φακέλων όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 του Κεφαλαίου Ε’. 

2. Στις πιο πάνω επιχειρήσεις οι αναγκαίες µετρήσεις, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, η τήρηση αρχείων 
και φακέλων, διενεργούνται µε µέριµνα του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας της επιχείρησης. 
Ο Ν. 1568/85 επεκτείνεται στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1, ανεξαρτήτως αριθµού εργαζοµένων σε 
ότι αφορά την υποχρέωση απασχόλησης, γιατρού εργασίας της επιχείρησης. 

3. Σε περίπτωση που το ατοµικό επίπεδο του µολύβδου στο αίµα των εργαζοµένων κυµαίνεται µεταξύ 40-50 
µg/100 ml αίµατος, η επιθεώρηση εργασίας υποδεικνύει την βιολογική παρακολούθηση των εργαζοµένων 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κεφαλαίου αυτού. 

Άρθρο 8 
Τακτικός έλεγχος περιβάλλοντος 

1. Ο τακτικός έλεγχος του περιβάλλοντος γίνεται κάθε τρεις (3) µήνες τουλάχιστον, µε τους όρους του 
άρθρου 3 και µε τις τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες που αναφέρει το Παράρτηµα ΙΙ. 

2. Η διάρκεια της δειγµατοληψίας των τεσσάρων (4) ωρών που αναφέρεται στο άρθρο 3 µπορεί να 
περιορίζεται µέχρι δύο (2) ώρες, το ελάχιστο, στις περιπτώσεις που η έκθεση σε µόλυβδο του 
εργαζόµενου ή της οµάδας εργαζοµένων δεν µεταβάλλεται αισθητά κατά τη διάρκεια της ηµερήσιας 
εργασίας και τα αποτελέσµατα των δύο προηγουµένων τακτικών ελέγχων έδειξαν έκθεση σε µόλυβδο 
στον αέρα µικρότερη από 100 µg/m3. 

3. Η ελάχιστη συχνότητα του ελέγχου του περιβάλλοντος που προβλέπεται στην παρ. 1 µπορεί, εφόσον δεν 
έχει επέλθει ουσιαστική µεταβολή στις συνθήκες εργασίας και έκθεσης των εργαζοµένων, να περιορίζεται: 

-Σε δύο (2) φορές, το ελάχιστο, το χρόνο όταν τα αποτελέσµατα των δύο προηγουµένων ελέγχων έδειξαν 
έκθεση του εργαζόµενου, ή της οµάδας εργαζοµένων, σε µόλυβδο στον αέρα µικρότερη από 100 
µg/m3και 
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- Σε µια (1) φορά, το ελάχιστο, το χρόνο όταν τα αποτελέσµατα της τελευταίας µέτρησης του ατοµικού 
επιπέδου µολύβδου στο αίµα, δεν ξεπερνούν σε κανένα από τους παραπάνω εργαζόµενους τα 60 
µg/100 ml αίµατος. 

4. Η επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας εργασίας της επιχείρησης ή ο αντιπρόσωπος των εργαζοµένων, ή, 
όπου δεν υπάρχουν, οι ίδιοι οι εργαζόµενοι γνωµοδοτούν και γενικά συνεργάζονται στην εφαρµογή των 
διατάξεων αυτού του άρθρου. 

Άρθρο 9 
Επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων 

1. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων αρχίζει µε την έναρξη της έκθεσής τους σε µόλυβδο και 
περιλαµβάνει κλινική και βιολογική εξέταση σύµφωνα µε τις αρχές και την πρακτική της ιατρικής και τις 
οδηγίες και µεθόδους που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα ΙΙΙ και IV αυτού του Π.∆/τος, ειδικότερα: 

α) Η κλινική εξέταση πραγµατοποιείται καθ' όλη την διάρκεια της έκθεσης των εργαζοµένων, τουλάχιστον 
µία (1) φορά τον χρόνο και κατά την κρίση του γιατρού εργασίας της επιχείρησης. 

β) Η βιολογική εξέταση που πραγµατοποιείται µε την έναρξη της έκθεσης στο µόλυβδο περιλαµβάνει 
µέτρηση µολύβδου στο αίµα και αιµατοκρίτη για να διαπιστωθεί η τυχόν ύπαρξη αναιµίας. Στη 
συνέχεια η τακτική βιολογική παρακολούθηση γίνεται κάθε έξι (6) µήνες τουλάχιστον και περιλαµβάνει 
κυρίως, µέτρηση µολύβδου στο αίµα. Είναι δυνατόν να περιλαµβάνει µετρήσεις µιας ή περισσότέρων 
από τις ακόλουθες βιολογικές παραµέτρους κατά την κρίση του γιατρού: 

- δ-αµινολεβουλινικό οξύ στα ούρα (ALAU) 

- πρωτοπορφυρίνη του ψευδαργύρου (ΖΡΡ) 

- διϋδρατάση του δ-αµινολεβουλινικού οξέος στο αίµα (ALAD). 

2. Κατά την ιατρική επίβλεψη µπορεί να λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός και το είδος της έκθεσης, καθώς και η 
ευαισθησία του κάθε εργαζόµενου στο µόλυβδο. 

3. Η µέτρηση µολύβδου στο αίµα πρέπει να συµπληρωθεί και µε τον προσδιορισµό του δ-αµινολεβουλινικού 
οξέος στα ούρα (ALAU), όταν ο εργαζόµενος είναι πιθανό να έχει εκτεθεί κατά την διάρκεια του 
προηγούµενου της µέτρησης µήνα, σε υψηλή συγκέντρωση µολύβδου. 

4. Η ελάχιστη συχνότητα της τακτικής βιολογικής εξέτασης που καθορίζεται στην παράγρ. 1 εδάφιο β είναι 
δυνατόν να µειωθεί σε µία (1) φορά τον χρόνο όταν ταυτόχρονα: 

- Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που έγιναν σε µεµονωµένους εργαζόµενους ή σε οµάδα 
εργαζοµένων έδειξαν, κατά τους δύο αµέσως προηγούµενους ελέγχους του περιβάλλοντος, έκθεση σε 
µόλυβδο στον αέρα µικρότερη από 100 µg/m3 στον αέρα και 

- Το ατοµικό επίπεδο µολύβδου στο αίµα κατά την τελευταία µέτρηση δεν ξεπερνούσε σε κανένα από 
τους παραπάνω εργαζόµενους τα 50 µg/100 ml αίµατος. 

5. Όταν η βιολογική παρακολούθηση εργαζόµενου αποκαλύψει ατοµικό επίπεδο µολύβδου στο αίµα µεταξύ 
60 µg/100 ml αίµατος και της οριακής τιµής της παρ. 2 του άρθρου 12 τότε ο εργαζόµενος αυτός 
υποβάλλεται το ταχύτερο σε κλινική εξέταση. 

Στη συνέχεια, οι κλινικές και βιολογικές εξετάσεις του, γίνονται σε συχνότερα χρονικά διαστήµατα από 
εκείνα που προβλέπονται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου, κατά την κρίση του γιατρού εργασίας της 
επιχείρησης, µέχρις ότου το επίπεδο µολύβδου στο αίµα περιορισθεί κάτω από 60 µg/100 ml αίµατος. 

6. Μετά από κάθε εξέταση, που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, ο γιατρός εργασίας της 
επιχείρησης διατυπώνει τη γνώµη του για τα ενδεχόµενα ατοµικά προστατευτικά ή προληπτικά µέτρα που 
πρέπει να ληφθούν. Τα µέτρα αυτά είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν και την προσωρινή αποµάκρυνση 
του εργαζόµενου από την εργασία ή την µείωση της διάρκειας έκθεσής του στο µόλυβδο ή την αλλαγή της 
θέσης εργασίας και την απασχόλησή του σε θέση µε µικρότερο κίνδυνο έκθεσης. 

Άρθρο 10 
Ειδικά µέτρα πρόληψης 

Στις επιχειρήσεις που από την εκτίµηση διαπιστώθηκε υπέρβαση των ορίων δράσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 7, οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να λαµβάνουν εκτός από τα µέτρα του άρθρου 5 και τα εξής 
τεχνικά και οργανωτικά µέτρα πρόληψης: 

- Απαγόρευση του καπνίσµατος και της λήψης τροφής ή ποτών στους χώρους εργασίας. 
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- ∆ιάθεση ειδικού χώρου στην επιχείρηση, όπου οι εργαζόµενοι θα µπορούν να λαµβάνουν τροφή, ποτά 
και να καπνίζουν χωρίς να κινδυνεύουν να µολυνθούν από το µόλυβδο. 

- Ενθάρρυνση των εργαζοµένων που απασχολούνται σε ιδιαίτερα θερµούς χώρους εργασίας, να πίνουν 
νερό ή άλλα υγρά και λήψη µέτρων για την αποφυγή µόλυνσης των ποτών από τον µόλυβδο. 

- Εφοδιασµός των εργαζοµένων µε τα κατάλληλα ενδύµατα και µε άλλα ατοµικά µέσα προστασίας 
(γάντια, παπούτσια, µάσκα κλπ.), ανάλογα µε τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες των ενώσεων του 
µολύβδου στις οποίες εκτίθενται. 

- Καθαρισµός των ενδυµάτων εργασίας µε δαπάνες της επιχείρησης σε ειδικές εγκαταστάσεις. Σε 
περίπτωση έλλειψης τέτοιων εγκαταστάσεων επιτρέπεται η µεταφορά των ενδυµάτων σε κλειστά 
δοχεία και η πλύση τους σε ειδικά καθαριστήρια. 

- Φύλαξη των ενδυµάτων σε ειδικά ερµάρια, κατάλληλα διαρρυθµισµένα ώστε να εξασφαλίζεται η 
χωριστή τοποθέτηση των ενδυµάτων της εργασίας ή προστασίας από τα καθηµερινά ενδύµατα των 
εργαζοµένων. Απαγορεύεται η αποµάκρυνση των ενδυµάτων εργασίας ή προστασίας από την 
επιχείρηση. 

- ∆ιάθεση στους εργαζόµενους επαρκών και κατάλληλων εγκαταστάσεων υγιεινής που θα 
περιλαµβάνουν καταιωνιστήρες (ντους) σε περίπτωση εργασιών που δηµιουργείται σκόνη. 

Άρθρο 11 
Ειδική ενηµέρωση των εργαζοµένων 

1. Η ειδική ενηµέρωση είναι συµπληρωµατική της ενηµέρωσης του άρθρου 6 και παρέχεται στους 
εργαζόµενους σε επιχειρήσεις ή χώρους εργασίας στους οποίους από την εκτίµηση διεπιστώθη 
υπέρβαση των ορίων δράσης. Η ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικές µε: 

- Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων έκθεσης σε µόλυβδο στον αέρα. 

- Τα στατιστικά (όχι ονοµαστικά) αποτελέσµατα των βιολογικών εξετάσεων. 

- Τη σηµασία των αποτελεσµάτων των µετρήσεων και εξετάσεων. 

2. Τα αποτελέσµατα των βιολογικών εξετάσεων ανακοινώνονται ατοµικά στον κάθε εργαζόµενο που 
αφορούν, από το γιατρό εργασίας της επιχείρησης. 

3. Τα µέλη της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ή ο αντιπρόσωπος των εργαζοµένων ή όπου 
αυτοί δεν υπάρχουν, οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, ενηµερώνονται σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών 
τιµών έκθεσης µολύβδου στον αέρα και γνωµοδοτούν σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν ή σε 
επείγουσα περίπτωση ενηµερώνονται για τα µέτρα που έχουν ήδη ληφθεί. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
Οριακές τιµές και έλεγχος τήρησης 

Άρθρο 12 
Οριακές τιµές 

Καθορίζονται οι ακόλουθες οριακές τιµές: 

1. Οριακή τιµή έκθεσης σε µόλυβδο στον αέρα: 

Η µέση χρονικά σταθµισµένη τιµή συγκέντρωσης µολύβδου στον αέρα, µετρηµένη στον αέρα της ζώνης 
αναπνοής του εργαζόµενου, στην οποία εκτίθενται οι εργαζόµενοι κατά τη διάρκεια 8ωρης ηµερήσιας 
εργασίας και για σαράντα (40) ώρες στην εβδοµάδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 µg µολύβδου ανά 
m3 αέρα. 

2. Οριακές τιµές βιολογικών δεικτών: 

α) Το ατοµικό επίπεδο µολύβδου στο αίµα (PbB) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 µg/100 ml αίµατος.  

β) Όταν η βιολογική παρακολούθηση συµπληρώνεται µε την µέτρηση του δ-αµινολεβουλινικού οξέος στα 
ούρα (ALAU), σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 9, το επίπεδό του πρέπει να είναι κατώτερο από 20 
mg/g κρεατινίνης. 

Άρθρο 13 
Έλεγχος τήρησης της οριακής τιµής έκθεσης σε µόλυβδο στον αέρα 

1. Κατά την διενέργεια ελέγχου του περιβάλλοντος δεν θεωρείται ότι υπάρχει υπέρβαση της οριακής τιµής 
της έκθεσης σε µόλυβδο στον αέρα όταν: 
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α) µέτρηση της µέσης έκθεσης µε 8ωρη διάρκεια δειγµατοληψίας δώσει αποτέλεσµα µικρότερο από 150 
µg/m3 αέρα. 

β) µέτρηση της µέγιστης πιθανής έκθεσης µε  διάρκεια δειγµατοληψίας µικρότερη από 8 ώρες δώσει 
αποτέλεσµα µικρότερο από 150 µg/m3 αέρα. 

2. Σε περίπτωση που κατά τη µέτρηση της µέγιστης πιθανής έκθεσης διαπιστωθεί υπέρβαση της τιµής των 
150 µg/m3 τότε διενεργούνται το ταχύτερο δυνατό και πάντως µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών τρεις 
(3) ακόµα µετρήσεις. Οι δειγµατοληψίες των µετρήσεων αυτών πρέπει να διαρκούν τουλάχιστον τέσσερις 
(4) ώρες και τα δείγµατα που λαµβάνονται να είναι αντιπροσωπευτικά της µέσης ηµερήσιας έκθεσης. 

Θεωρείται ότι δεν υπάρχει υπέρβαση της οριακής τιµής όταν τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών 
δίνουν τιµές µικρότερες από 150 µg/m3 αέρα. 

Άρθρο 14 
Μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης της οριακής τιµής έκθεσης σε µόλυβδο στον αέρα. 

1. Όταν κατά τον τακτικό έλεγχο του περιβάλλοντος διαπιστώνεται υπέρβαση της οριακής τιµής έκθεσης σε 
µόλυβδο στον αέρα τότε: 

α) ∆ίνονται οδηγίες στους εργαζόµενους για να λάβουν τα κατάλληλα προφυλακτικά µέτρα προκειµένου 
να περιορισθεί η έκθεση στο µόλυβδο και να προστατευθεί η υγεία τους. 

Στα µέτρα αυτά είναι δυνατόν να περιληφθεί και η υποχρεωτική χρήση των κατάλληλων µέσων 
ατοµικής προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος. 

β) Εντοπίζονται τα αίτια της υπέρβασης και λαµβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα επανορθωτικά 
µέτρα για την εξάλειψή τους, ώστε η συγκέντρωση µολύβδου στον αέρα να µειωθεί το ταχύτερο 
δυνατό στο ελάχιστο και η έκθεση των εργαζοµένων να περιορισθεί στα επιτρεπόµενα επίπεδα. 

2. Η χρήση ατοµικών µέσων προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος δεν είναι δυνατόν να είναι µόνιµη 
και η διάρκειά της πρέπει να περιορίζεται στον απόλυτα ελάχιστα αναγκαίο χρόνο. Η χρήση των µέσων 
αυτών, δεν πρέπει να υποκαθιστά την υποχρέωση λήψης επανορθωτικών µέτρων. 

3. Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας, όπου υπάρχουν, εισηγούνται τα προφυλακτικά και 
επανορθωτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

4. Ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης, µπορεί να εισηγείται την άµεση διενέργεια βιολογικών εξετάσεων 
αφού λάβει υπόψη µεταξύ άλλων το ύψος της υπέρβασης της οριακής τιµής έκθεσης, το βαθµό κινδύνου 
για την υγεία του ή των εργαζοµένων και τα στοιχεία από τον ατοµικό ιατρικό τους φάκελο. 

5. Μετά την ολοκλήρωση των επανορθωτικών µέτρων ή το πολύ σε διάστηµα ενός (1) µηνός από την 
διαπίστωση της υπέρβασης, διενεργείται νέος έλεγχος του περιβάλλοντος. 

Αν κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστωθεί ότι εξακολουθεί η υπέρβαση της οριακής τιµής, η εργασία θα 
µπορεί να συνεχισθεί στην περιοχή που έχει προσβληθεί µόνο αφού ληφθούν επαρκή µέτρα προστασίας 
της υγείας των εργαζοµένων. 

6. Σε περίπτωση γεγονότος που µπορεί να αυξήσει σηµαντικά την έκθεση σε µόλυβδο πάνω από την οριακή 
τιµή, οι εργαζόµενοι αποµακρύνονται αµέσως από την περιοχή που έχει προσβληθεί. Στην περιοχή αυτή 
θα µπορούν να εισέρχονται φορώντας υποχρεωτικά τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας µόνο οι 
εργαζόµενοι εκείνοι που θα χρειασθεί να επέµβουν για την εκτέλεση των απαραιτήτων επισκευών. 

7. ∆εν επιτρέπεται η εκτέλεση ορισµένων εργασιών, στις οποίες προβλέπεται υπέρβαση της οριακής τιµής 
έκθεσης σε µόλυβδο στον αέρα πριν καθορισθούν αναλυτικά, µε ευθύνη του εργοδότη, τα τεχνικά ή άλλα 
µέτρα και οι προφυλάξεις που θα πρέπει να λαµβάνονται για να εξασφαλισθεί η προστασία της υγείας 
των εργαζοµένων. 

Άρθρο 15 
Μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης οριακής τιµής ατοµικού επιπέδου µολύβδου στο αίµα 

1. Μόλις διαπιστωθεί υπέρβαση της οριακής τιµής του µολύβδου στο αίµα λαµβάνονται αµέσως από τον 
εργοδότη όλα τα απαραίτητα µέτρα για να διερευνηθούν και εξαλειφθούν τα αίτια αυτής της υπέρβασης 
και ενηµερώνεται η Επιθεώρηση Εργασίας. Ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης διατυπώνει τη γνώµη 
του για την ανάγκη αποµάκρυνσης του εργαζόµενου από τη θέση εργασίας του. 

2. Μέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών ο εργαζόµενος υποβάλλεται σε νέα εξέταση για να 
προσδιορισθεί και πάλι το επίπεδο µολύβδου στο αίµα. 
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3. Αν και η νέα µέτρηση δείξει ότι εξακολουθεί η υπέρβαση της οριακής τιµής, τότε ο εργαζόµενος δεν πρέπει 
να διατηρηθεί στην προηγούµενη θέση εργασίας του ή σε άλλη θέση που συνεπάγεται ίσο ή µεγαλύτερο 
κίνδυνο έκθεσής του στο µόλυβδο. 

Αν ο εργαζόµενος αυτός, τοποθετηθεί µε την σύµφωνη γνώµη του γιατρού της επιχείρησης σε νέα θέση 
εργασίας θα υποβάλλεται σε συχνή ιατρική παρακολούθηση σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 5 του 
άρθρου 9. 

4. Τόσο ο εργαζόµενος όσο και ο εργοδότης έχει δικαίωµα να ζητήσει από τον γιατρό εργασίας ή και από την 
Επιθεώρηση Εργασίας την επανεκτίµηση των στοιχείων µε βάση τα οποία κρίθηκε αναγκαία η αλλαγή 
θέσης εργασίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
Τελικές ∆ιατάξεις 

Άρθρο 16 
Τήρηση Στοιχείων 

1. Στις επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις στις οποίες διενεργείται τακτικός έλεγχος του περιβάλλοντος και 
επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων, τηρούνται τα βιβλία, οι ατοµικοί ιατρικοί φάκελοι και οι κατάλογοι 
που προβλέπονται από τον νόµο 1568/1985 “Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων”, όπου 
καταχωρούνται µε ακρίβεια όλα τα στοιχεία των παραπάνω ελέγχων και εξετάσεων. 

Για την τήρηση των στοιχείων αυτών µπορεί να εφαρµοσθεί το σύστηµα τήρησης αρχείου το οποίο 
ακολουθεί η επιχείρηση ή εκµετάλλευση, αρκεί το σύστηµα αυτό να εξασφαλίζει τη συστηµατική και 
οργανωµένη καταχώρηση αλλά και την εύκολη και γρήγορη ανεύρεση και αξιολόγησή τους. 

2. Η καταχώρηση των στοιχείων των ελέγχων του περιβάλλοντος θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

α) Την ηµεροµηνία, τον αριθµό, τη θέση (ή τον χώρο), τη διάρκεια κάθε δειγµατοληψίας, τον τύπο της 
(“ατοµική” ή “στατική”) και το αν διενεργείται, σε επίπεδο οµάδας, καθώς και τα ονοµατεπώνυµα των 
αντίστοιχων εργαζοµένων και το είδος της εργασίας. 

β) Τον τύπο του οργάνου της δειγµατοληψίας, το φορέα της ανάλυσης των δειγµάτων και κάθε άλλο 
στοιχείο σχετικό µε τη µέτρηση. 

γ) Το αποτέλεσµα της µέτρησης και το εκτιµώµενο επίπεδο έκθεσης στη διάρκεια 8ωρης ηµερήσιας 
εργασίας. 

δ) Στοιχεία και παρατηρήσεις σχετικά µε τα τεχνικά ή άλλα µέτρα και µέσα πρόληψης καθώς και µε 
άλλους παράγοντες που χαρακτήριζαν τις συνθήκες εργασίας και έκθεσης των εργαζοµένων σε 
µόλυβδο κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας και ήταν δυνατόν να επηρεάσουν το αποτέλεσµά της. 

3. Ο ατοµικός ιατρικός φάκελος, συµπληρώνεται από τον υπεύθυνο γιατρό και περιλαµβάνει τα εξής 
τουλάχιστον στοιχεία: 

α) Το ονοµατεπώνυµο και το είδος της εργασίας του εργαζόµενου. 
β) Τους λόγους για τους οποίους ασκείται η ιατρική επίβλεψη. 
γ) Τις ηµεροµηνίες διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων. 
δ) Τα αποτελέσµατα των κλινικών εξετάσεων. 
ε) Τα αποτελέσµατα των βιολογικών εξετάσεων και τον φορέα που τις διενήργησε. 
στ) Την ερµηνεία των αποτελεσµάτων. 
ζ) Τα αποτελέσµατα των ελέγχων του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην ατοµική έκθεση του 

εργαζόµενου στο µόλυβδο. 
η) Τα στοιχεία από το ιατρικό και επαγγελµατικό ιστορικό του εργαζόµενου και 
θ) Τα µέτρα που λήφθηκαν µε βάση τα αποτελέσµατα των εξετάσεων. 

4. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρούνται το συντοµότερο δυνατό και πάντως µέσα σε δέκα πέντε (15) 
ηµέρες από τη διενέργεια των αντίστοιχων ελέγχων και εξετάσεων και τηρούνται για πέντε (5) χρόνια. 

Μετά την παρέλευση του διαστήµατος αυτού αποστέλλονται µε µέριµνα του εργοδότη στις ιατρικές 
υπηρεσίες του Κ.Υ.Α.Ε. του Υπουργείου Εργασίας, για ερευνητικούς σκοπούς. 

Άρθρο 17 
Καταργούµενες ∆ιατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος αυτού του Π.∆/τος καταργούνται: 
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1. Το Β.∆/γµα της 17.12.1921 “περί απαγορεύσεως της χρήσεως του εξ ανθρακικού µολύβδου λευκού 
χρώµατος του οξειδίου και µολύβδου (µινίου) και λιθαργύρου και πάσης άλλης συνθέσεως των οξειδίων 
τούτων δια τον χρωµατισµόν οικοδοµών, πλοίων κλπ.” (Ε.Κ. 243 τεύχος Α’ της 27.12.1921). 

2. Το Β.∆/γµα της 7.1.1937 “περί απαγορεύσεως της χρήσεως του εκ συνθέσεων µολύβδου λευκού 
χρώµατος, ως και οργανικών τινών χρωµάτων” (Φ.Ε.Κ. 16 τεύχος Α’ της 20.1.1937). 

3. Τα άρθρα 7, 8, 9, 10, τα εδάφια 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 11, τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 18 και 19 
του Α.Ν. 1204/1938 “περί απαγορεύσεως της χρήσεως των µολυβδούχων χρωµάτων” (Φ.Ε.Κ. 177 
τεύχος Α’ της 24.9.1938). 

4 Τα άρθρα 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29 του Β.∆/τος 464/1968 “περί κανονισµού υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζοµένων εις τα τυπογραφεία και γενικώς εργοστάσια γραφικών τεχνών και επεξεργασίας χάρτου 
απάσης της χώρας” (Φ.Ε.Κ. 153, τεύχος Α’ της 12.7.1968). 

5. Τα άρθρα 7, 8, 9, 11, 23 και 24 του Β.∆/τος 590/1968 “περί κανονισµού υγιεινής και ασφάλειας των εις τα 
εργοστάσια και εργαστήρια κατασκευής συσσωρευτών µολύβδου εργαζοµένων” (Φ.Ε.Κ. 199 τεύχος Α’ 
της 11.9.68). 

Άρθρο 18 
Κυρώσεις 

1. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από 
τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 33 του Ν. 1568/1985 “Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων”. 

2. Στους παραβάτες, από πρόθεση ή αµέλεια, των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 35 του Ν. 1568/1985 “Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων”. 

3. Ο έλεγχος εφαρµογής του ∆ιατάγµατος αυτού ανατίθεται στα αρµόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας. 

Άρθρο 19 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του διατάγµατος αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Κατάλογος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
1. Κατεργασία συµπυκνωµάτων µολύβδου. 

2. Τήξη και µεταλλουργικός καθαρισµός µολύβδου και υδραργύρου (πρωτογενής και δευτερογενής). 

3. Κατασκευή και χειρισµός SPRAY αρσενικούχου µολύβδου. 

4. Κατασκευή οξειδίων του µολύβδου. 

5. Παραγωγή άλλων ενώσεων του µολύβδου (περιλαµβανοµένου και του τµήµατος της παραγωγής των 
αλκυλιοµένων ενώσεων του µολύβδου που συνεπάγεται έκθεση στο µεταλλικό µόλυβδο και τις ενώσεις 
ιόντων του). 

6. Κατασκευή βαφών, σµάλτων, κολλών και χρωµάτων µε µόλυβδο. 

7. Κατασκευή και ανακύκλιση συσσωρευτών (1). 

8. Βιοτεχνία κασσίτερου και µολύβδου. 

9. Κατασκευή συγκολλήσεων που περιέχουν µόλυβδο. 

10. Κατασκευή πυροµαχικών που περιέχουν µόλυβδο. 

11. Κατασκευή αντικειµένων µε βάση το µόλυβδο ή ραµµάτων που περιέχουν µόλυβδο. 

12. Χρήση βαφών, σµάλτων, κολλών και χρωµάτων µε µόλυβδο. 

13. Βιοµηχανίες κεραµευτικής και αγγειοπλαστικής βιοτεχνίας (1). 

14. Υαλοβιοµηχανίες. 

15. Βιοµηχανίες πλαστικών που χρησιµοποιούν προσθετικά µε βάση το µόλυβδο. 

16. Συχνή χρήση συγκολλήσεων που περιέχουν µόλυβδο σε κλειστούς χώρους. 

17. Τυπογραφικές εργασίες που συνεπάγονται τη χρήση µολύβδου. 

18. Εργασίες κατεδάφισης, ιδιαίτερα απόξυση, καύση και κοπή µε φλόγα υλικών που καλύπτονται από 
µολυβδούχα χρώµατα, καθώς και η κατεδάφιση εγκαταστάσεων (π.χ. φούρνων µολύβδου)(1). 

19. Χρήση πυροµαχικών που περιέχουν µόλυβδο σε κλειστό χώρο. 

20. Κατασκευή και επιδιόρθωση αυτοκινήτων(1). 

21. Κατασκευή µολυβδούχου χάλυβα. 

22. Σκλήρυνση χάλυβα µε µόλυβδο. 

23. Επικάλυψη µε µόλυβδο (επιµετάλλωση). 

24. Ανάκτηση του µολύβδου και των µεταλλικών καταλοίπων που περιέχουν µόλυβδο. 

 (1) Εφόσον χρησιµοποιείται ή υπάρχει µόλυβδος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές για τον περιβαλλοντικό έλεγχο 

(άρθρο 3 παρ. 2 και άρθρο 8 παρ. 1) 
1. Ο περιβαλλοντικός έλεγχος της έκθεσης των εργαζοµένων σε µόλυβδο στον αέρα πρέπει να εκτελείται µε 

βάση πρόγραµµα δειγµατοληψιών που ετοιµάζεται αφού προηγουµένως έχουν συλλεγεί επαρκή στοιχεία 
και πληροφορίες σχετικά µε: 

-τις εγκαταστάσεις και τον µηχανικό εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, 
περιλαµβανοµένων των συστηµάτων εξαερισµού, 

-το είδος, τη σύνθεση και τη µορφή των κατεργαζοµένων υλών και των παραγοµένων προϊόντων, 

-τις µεθόδους παραγωγής και οργάνωσης της εργασίας, 

-τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας που έχουν ληφθεί από την επιχείρηση, 

-την εργασία κάθε εργαζόµενου (φύση της εργασίας, ωράριο, διάρκεια και συνθήκες έκθεσης κ.ά.). 
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2. Οι µετρήσεις για να είναι αντιπροσωπευτικές της έκθεσης των εργαζοµένων σε µόλυβδο στον αέρα 
πρέπει, κατά το δυνατόν, να διενεργούνται µε “ατοµικές” δειγµατοληψίες κατά τις οποίες το όργανο 
δειγµατοληψίας (δειγµατολήπτης) τοποθετείται πάνω στον εργαζόµενο και φέρεται απ’ αυτόν κατά τη 
διάρκεια της εργασίας. Το στόµιο εισόδου του αέρα προσαρµόζεται σε κατάλληλο σηµείο κοντά στο 
πρόσωπο του εργαζόµενου ώστε να βρίσκεται µέσα στη “ζώνη αναπνοής του”, δηλαδή µέσα σε ένα 
νοητό ηµισφαίριο µε ακτίνα 30 cm που εκτείνεται µπροστά από το πρόσωπο του εργαζόµενου και έχει 
κέντρο το µέσο της γραµµής που συνδέει τα αυτιά του. Επίσης επιδιώκεται να διατηρείται το στόµα σε 
θέση κατά το δυνατό παράλληλη µε το πρόσωπο του εργαζόµενου καθ' όλη τη διάρκεια της 
δειγµατοληψίας. 

Εκτός των “ατοµικών” και συµπληρωµατικά µε αυτές µπορούν να διενεργούνται και “στατικές” 
δειγµατοληψίες για τη µέτρηση της συγκέντρωσης σωµατιδίων µολύβδου στον αέρα σε ορισµένες θέσεις 
ή χώρους (π.χ. για τον έλεγχο  πιθανών διαφυγών σκόνης από ορισµένα µηχανήµατα, ή τον εντοπισµό 
των πιο επικίνδυνων θέσεων εργασίας). Στην περίπτωση αυτή το όργανο τοποθετείται στην αντίστοιχη 
θέση όπου παραµένει σταθερά κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας. 

Όταν δεν είναι δυνατή η διενέργεια “ατοµικής” δειγµατοληψίας (π.χ. όταν λόγω της φύσης της εργασίας 
του δεν µπορεί κατά τη διάρκειά της να φέρει επάνω του το δειγµατολήπτη) η µέτρηση της έκθεσής του 
σε µόλυβδο στον αέρα µπορεί να γίνει και µε “στατικές” δειγµατοληψίες ως εξής: 

Μετράται σε κάθε χώρο ή θέση όπου κινείται ο εργαζόµενος κατά τη διάρκεια του 8ώρου, η αντίστοιχη 
συγκέντρωση των σωµατιδίων µολύβδου στον αέρα (σε µg/m3). Στη συνέχεια οι τιµές των 
συγκεντρώσεων πολλαπλασιάζονται επί τους χρόνους (σε ώρες) κατά τους οποίους παραµένει ο 
εργαζόµενος στους αντίστοιχους χώρους ή θέσεις, προστίθενται τα µερικά γινόµενα και το άθροισµά τους 
διαιρείται δια 8. Το αποτέλεσµα δίνει τη χρονικά σταθµισµένη µέση τιµή της έκθεσης του εργαζόµενου 
κατά τη διάρκεια του 8ώρου. 

3. Τεχνικές προδιαγραφές δειγµατοληψίας: 

α) Για το δειγµατολήπτη 

-Η κεφαλή δειγµατοληψίας που φέρει το φίλτρο πρέπει να είναι κλειστού τύπου, µε κυκλικό στόµιο 
εισόδου του δείγµατος αέρα διαµέτρου τουλάχιστον 4mm για να αποφευχθούν οι επιδράσεις των 
τοιχωµάτων. 

-Το φίλτρο πρέπει να εξασφαλίζει συγκράτηση τουλάχιστον 95% για όλα τα σωµατίδια µε 
αεροδυναµική διάµετρο ίση ή ανώτερη από 0,3 mm. 

-Η επικάθιση πάνω στο φίλτρο πρέπει να γίνεται µε τη µεγαλύτερη δυνατή οµοιογένεια για να είναι 
δυνατή η σύγκριση µεταξύ των δύο µισών του ίδιου φίλτρου. 

      β) Για την πορεία της δειγµατοληψίας 

-Η ταχύτητα εισόδου του αέρα στο στόµιο της κεφαλής δειγµατοληψίας πρέπει να είναι 1,25 m/sec 
±10%. 

-H παροχή του αέρα στο δειγµατολήπτη πρέπει να είναι τουλάχιστο 1 lt/min και να διατηρείται σταθερή 
στη διάρκεια της δειγµατοληψίας µε απόκλιση από την αρχική τιµή όχι µεγαλύτερη από ±10%. 

-Ο χρόνος (διάρκεια) της δειγµατοληψίας πρέπει να µετράται µε ακρίβεια ±2% τουλάχιστον. 

4. Η ανάλυση των σωµατιδίων που έχουν επικαθίσει πάνω στο φίλτρο, για τον προσδιορισµό της 
συγκέντρωσης µεταλλικού µολύβδου στο δείγµα του αέρα, πρέπει να γίνεται µε φασµατοφωτοµετρία 
ατοµικής απορρόφησης ή µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο ανάλυσης που δίνει ισότιµα αποτελέσµατα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Μέθοδοι µέτρησης των βιολογικών παραµέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 4 και άρθρο 9 παράγρ. 1 

PbB: Φασµατοφωτοµετρία ατοµικής απορρόφησης. 

ALAU: Μέθοδος DAVIS ή ισότιµη µέθοδος. 

ΖΡΡ: Αιµατοφθοριοµέτρηση ή ισότιµη µέθοδος. 

ALAD: Ευρωπαϊκή τυποποιηµένη µέθοδος ή ισότιµη µέθοδος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
Πρακτικές συστάσεις για την κλινική παρακολούθηση των εργαζοµένων 

 που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγρ. 1 
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1. Σύµφωνα µε τις σήµερα υπάρχουσες γνώσεις, µια σηµαντική απορρόφηση µολύβδου µπορεί να έχει 
βλαβερές συνέπειες για τα συστήµατα: 

-Αιµατοποιητικό. 

-Γαστρεντερικό. 

-Νευρικό κεντρικό και περιφερειακό. 

-Ουροποιητικό (νεφρά). 

2. Ο γιατρός στον οποίο έχει ανατεθεί η ιατρική παρακολούθηση των εργαζοµένων που έχουν εκτεθεί στο 
µόλυβδο, πρέπει να γνωρίζει τις συνθήκες και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες κάθε εργαζόµενος 
εξετέθει στο µόλυβδο. 

3. Η κλινική παρακολούθηση των εργαζοµένων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις ενδεδειγµένες 
πρακτικές θα πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 

-Κατάρτιση αρχείου µε το ιατρικό και επαγγελµατικό ιστορικό του εργαζόµενου. 

-Φυσική εξέταση και προσωπική συνοµιλία µε τον εργαζόµενο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται 
στα συµπτώµατα που συνοδεύουν το πρώτο στάδιο δηλητηρίασης από τον µόλυβδο. 

-Εκτίµηση της λειτουργίας των πνευµόνων (για την ενδεχόµενη σύσταση χρησιµοποίησης 
προστατευτικής αναπνευστικής συσκευής). 

Οι αναλύσεις αίµατος (και ιδιαίτερα ο καθορισµός της τιµής του αιµατοκρίτη) και η ανάλυση των ούρων θα 
πρέπει να διενεργούνται κατά την πρώτη ιατρική εξέταση και στη συνέχεια, µε κανονικό ρυθµό σύµφωνα 
µε την κρίση του γιατρού. 

4. Εκτός από τις αποφάσεις που θα κρίνει σκόπιµες µε βάση τα αποτελέσµατα της βιολογικής 
παρακολούθησης ο γιατρός στον οποίον έχει ανατεθεί η εξέταση, θα καθορίσει τις περιπτώσεις, που η 
έκθεση ή συνέχιση της έκθεσης του εργαζόµενου στο µόλυβδο αντενδείκνυται. 

Οι κυριότερες αντενδείξεις είναι: 

ι) Κληρονοµικές παθήσεις: 
- Θαλασσαιµία (µεσογειακή αναιµία). 
- Ανεπάρκεια G-6-PD. 

ιι) Επίκτητες παθήσεις: 
- Αναιµία. 
- Νεφρική ανεπάρκεια. 
- Ηπατική ανεπάρκεια. 

5. Χρήση των χηλικών ουσιών: 

Η χρήση χηλικών ουσιών για προφυλακτικούς σκοπούς (προληπτική θεραπεία) απαγορεύεται. 

6. Θεραπεία της δηλητηρίασης: 

Θα πρέπει να γίνεται από ειδικούς. 

Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος ∆ιατάγµατος. 

Αθήνα, 10 Απριλίου 1987 

 
 


