
ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΛΥΒ∆Ο: 

 
Νοµοθεσία: Π∆ 94/87 όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 338/01 
 
Βήµα 1ο  
 
Πεδίο εφαρµογής :  
 Όλες οι επιχειρήσεις όπου εργαζόµενοι εκτίθενται στον µόλυβδο και υποχρεωτικά 
αυτές που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι του Π∆ 94/87. 
 
Βήµα 2ο  
 
Υποχρεώσεις ανωτέρω επιχειρήσεων: 
 
Α) έλεγχος περιβάλλοντος  -µέτρηση Pb στον αέρα (άρθρο 2 και 3).  
 
Επιθυµητή ατοµική δειγµατοληψία (δυνατότητα 1 µέτρησης / 10 άτοµα της ιδίας 
οµάδας) σε συνθήκες εργασίας αντιπροσωπευτικές της µέγιστης πιθανής έκθεσης (βλ. 
Παράρτηµα ΙΙ) αφού προηγηθεί διαβούλευση µε τους εργαζόµενους για τις συνθήκες 
διενέργειας των µετρήσεων (άρθρο 2).  
 
 Β) Μέτρηση µολύβδου στο αίµα (άρθρο 2 και 4) 
 
Κοινοποίηση αποτελεσµάτων έλεγχου  περιβάλλοντος  και µολύβδου στο αίµα σε 
Ε.Υ.Α.Ε. και Επιθεώρηση εργασίας  
Οι ανωτέρω µετρήσεις αποσκοπούν στην εκτίµηση του κινδύνου. α αποτελέσµατα 
καθορίζουν το εύρος των µέτρων που θα ληφθούν στη συνέχεια.  
Αναθεωρούνται µε νέες µετρήσεις όταν υπάρχουν ουσιαστικές µεταβολές (άρθρο 2). 
 
Γ) Τήρηση γενικών µέτρων πρόληψης - τεχνικά και οργανωτικά (άρθρο 2 και 5). 
 
Κλειστά κυκλώµατα ή τοπική απαγωγή 
Χαµηλότερη δυνατή θερµοκρασία τήξης 
Υγρή κατάσταση 
Καθαρισµός σκόνης µε κατάλληλη αναρρόφηση 
Τα ανωτέρω µέτρα εφαρµόζονται επιπλέον αυτών του κεφ. Ε του Ν.1568/85 
 
∆) Γενική ενηµέρωση των εργαζοµένων (άρθρο 2 και 6). 
 



Βήµα 3Ο  
 
Υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις µε αυξηµένο κίνδυνο όταν:  

 
Pb>75µg  /m3 αέρα  

ή /και              Όρια ∆ράσης  
Pb>40µg/100ml αίµατος  
 
 
 ΤΟΤΕ εφαρµόζονται τα κάτωθι: 
 

1. τακτικός έλεγχος περιβάλλοντος  -συχνότητα ελέγχων  (άρθρο 8)   
 

-κάθε 3 µήνες 
-κάθε 6 µήνες εάν οι δύο προηγούµενες µετρήσεις <100µg/m3 αέρα 
- κάθε χρόνο εάν όλοι εργαζόµενοι  Pb<60µg/100ml αίµα 
 

2. υποχρεωτική απασχόληση γιατρού εργασίας (άρθρο  7 )  
3. επίβλεψη υγείας (άρθρο 9)  

αρχίζει µε την έναρξη της  έκθεσης η κλινική και βιολογική εξέταση 
κλινική εξέταση- τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο 
βιολογική εξέταση -  περιλαµβάνει την 1η φορά αιµατοκρίτη και επίπεδο 
µολύβδου στο αίµα 
και στη συνέχεια  
1 φορά  / εξάµηνο  υποχρεωτικά 
1 φορά /έτος εάν: 
 οι δύο προηγούµενοι έλεγχοι περιβάλλοντος Pb<100µg/m3 αέρα 
    και  
ο τελευταίος στο αίµα όλων των εργαζοµένων Pb<50µg/100ml αίµα 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ  
Εάν   έστω σε  ένα εργαζόµενο  60 < Pb< 70µg/100ml αίµα 
 ΤΟΤΕ  
αυτός υποβάλλεται το ταχύτερο σε κλινική εξέταση και ο Γ.Ε. προτείνει 
µέτρα (µέχρι και προσωρινή αποµάκρυνση από εργασία µέχρι η µέτρηση 
Pb<60µg/100ml αίµα). Εάν η έκθεση του προηγούµενου της µέτρησης µήνα 
ήταν υψηλή τότε πρέπει να γίνει προσδιορισµός ALAU 

4. ειδικά µέτρα πρόληψης (άρθρο 10)   
όταν υπερβαίνονται τα όρια δράσης λαµβάνονται µέτρα για: κάπνισµα, 
εστιατόριο, χορήγηση υγρών, ειδικά ενδύµατα, καθαρισµό ενδυµάτων, 
φύλαξη σε ειδικά ερµάρια, εγκαταστάσεις υγιεινής, Μ.Α.Π.  

5. ειδική ενηµέρωση εργαζοµένων (άρθρο 11) 
 ενηµέρωση ατοµικά από Γ.Ε. 

6. υποχρεωτική τήρηση στοιχείων τακτικού ελέγχου περιβάλλοντος και 
επίβλεψης υγείας (άρθρο 16) 

 
 
 
 



 
Βήµα 4 : 
 
 Υποχρεώσεις σε υπέρβαση οριακών τιµών:  
 
Οριακές τιµές: 
 Pb στον αέρα 150 µg/m3 
 Pb στο αίµα 70µg/100ml , 
ALAU στα ούρα  20mg/g κρεατινίνης 
 
 
Α. Περιβάλλον  - Οριακή τιµή Pb: 150µg/m3 αέρα 
 
Μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης οριακής τιµής Pb (άρθρο 13) 
Επαλήθευση µε 3 νέες µετρήσεις στον αέρα το αργότερο µέσα σε 10 ηµέρες.  
Εάν και οι 3 µετρήσεις  Pb<150µg/m3 αέρα τότε δεν υπάρχει υπέρβαση οριακής 
τιµής (ακολουθείται το βήµα 3 ή βήµα 2 ανάλογα µε την τιµή) 
 
Λήψη µέτρων σε περίπτωση υπέρβασης οριακής τιµής (άρθρο 14) 
Α) οδηγίες σε εργαζόµενους- υποχρεωτικά Μ.Α.Π. 
Β) εντοπισµός πηγής-λήψη τεχνικών µέτρων επανόρθωσης 
Γ) άµεσα βιολογικός έλεγχος µετά από εισήγηση Γ.Ε.  
 
Μετά τα µέτρα επανόρθωσης  νέα µέτρηση αέρα (το αργότερο σε 1 µήνα) 
 
ΕΑΝ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
Β. Εργαζόµενοι - Οριακή τιµή Pb:70µg/100ml αίµα   

 
Μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης οριακής τιµής Pb (άρθρο 15) 
∆ιερεύνηση της αιτίας υπέρβασης 
Κοινοποίηση στην επιθεώρηση εργασίας 
Αποµάκρυνση εργαζοµένου από θέση εργασίας µετά από γνώµη Γ.Ε.   
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