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ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 1179/80
Περί προστασίας της υγείας των εργαζοµένων των εκτιθεµένων εις το µονοµερές
βινυλοχλωρίδιον κατ εφαρµογήν της οδηγίας υπ αριθ. 78/610 (ΕΕΝ. 197/12.12.78).
(ΦΕΚ 302/A/30-12-80)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντες υπ όψει:
1) Τας διατάξεις του άρθρου 2 του Νόµου 945/79 «περί κυρώσεως της Συνθήκης
Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκήν Οικονοµικήν Κοινότητα και την
Ευρωπαϊκήν Κοινότητα Ατοµικής Ενεργείας, ως και την συµφωνίας «περί
προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκήν Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβος».
2) Την υπ αριθ. 1806/12.5.1980 απόφασιν του Πρωθυπουργού «περί αναθέσεως
αρµοδιοτήτων εις τον άνευ χαρτοφυλακίου Υπουργόν Γεώργιον Κοντογεώργην» (Β
479/14.5.1980).
3) Την υπ αριθ. 1339/1980 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου της Επικρατείας, προτάσει
του Υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου επί σχέσεων µετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
του Υπουργού Εργασίας, αποφασίζοµεν:
Άρθρον 1
Σκοπός-Πεδίον εφαρµογής-Περιεχόµενον προστασίας
1. Αι διατάξεις του παρόντος Π.∆. προσαρµογής προς το περιεχόµενον των διατάξεων
της υπ αριθ. 78/610 Οδηγίας ΕΟΚ του Συµβουλίου «περί προσεγγίσεως των
νοµοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών-Μελών περί της
προστασίας της υγείας των εργαζοµένων, οι οποίοι εκτίθενται εις το µονοµερές
βινυλοχλωρίδιον», έχουν ως σκοπόν την προστασίαν των εργαζοµένων οι οποίοι:
α) απασχολούνται εις τας επιχειρήσεις εις τας οποίας το µονοµερές βινυλοχλωρίδιον
παρασκευάζεται, ανακτάται, αποθηκεύεται, µεταγγίζεται, µεταφέρεται ή χρησιµοποιείται
καθ οιονδήποτε τρόπον και/ή εις τας οποίας το µονοµερές βινυλοχλωρίδιον
µετασχηµατίζεται εις πολυµερή του βινυλοχλωριδίου, και
β) εκτίθενται εις την επίδρασιν του µονοµερούς βινυλοχλωριδίου εις ένα τόπον
εργασίας.
2. Η προστασία αύτη περιλαµβάνει:
α) τεχνικά προληπτικά µέτρα,
β) καθιέρωσιν οριακών τιµών διά την συγκέντρωσιν του µονοµερούς βινυλοχλωριδίου
εις την ατµόσφαιραν του τόπου εργασίας.
γ) προσδιορισµόν µεθόδων µετρήσεως και καθορισµόν όρων ελέγχου της
συγκεντρώσεως του µονοµερούς βινυλοχλωριδίου εις την ατµόσφαιραν του τόπου
εργασίας.
δ) εάν είναι αναγκαίον µέτρα ατοµικής προσταστίας,
ε) επαρκή πληροφόρησιν των εργαζοµένων περί των κινδύνων εις τους οποίους
εκτίθενται και περί των ληπτέων προφυλακτικών µέτρων.
στ) τήρησιν µητρώου των εργαζοµένων εις το οποίον εµφαίνεται η φύσις και η
διάρκεια της απασχολήσεώς των και η εκ ταύτης έκθεσίς των.
ζ) διατάξεις αναφορικώς προς την ιατρικήν επίβλεψιν.
Άρθρον 2
Εννοιολογικοί προσδιορισµοί
∆ιά την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος Π.∆. νοούνται ως:
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α) όπος εργασίας: ωρισµένον, προσδιοριζόµενον τµήµα της επιχειρήσεως, δυνάµενον
να περιλαµβάνη µίαν ή περισσοτέρας θέσεις εργασίας. Χαρακτηριστικόν του τόπου
εργασίας είναι ότι έκαστος εργαζόµενος εις το πλαίσιον της δραστηριότητος ή των
δραστηριοτήτων του παραµένει εκεί κατά το µάλλον ή ήττον µακροχρονίως εις
διαφόρους
θέσεις
εργασίας,
η
διάρκεια της παραµονής του εις αυτάς δεν δύναται να προσδιορισθή µετά ακριβείας και η
περαιτέρω υποδιαίρεσις του τόπου τούτου εις µικρότερα τµήµατα δεν είναι δυνατή.
β) Τεχνική Οριακή Τιµή Μακράς ∆ιαρκείας: η τιµή την οποίαν δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνη η ως προς τον χρόνον ολοκληρωθείσα µέση συγκέντρωσις µονοµερούς
βινυλοχλωρίου εις την ατµόσφαιραν του τόπου εργασίας. Ως χρόνος αναφοράς
λαµβάνεται εν έτος, ενώ λαµβάνονται υπ όψιν µόνον, αι κατά την διάρκειαν των
περιόδων λειτουργίας των εγκαταστάσεων µετρηθείσαι συγκεντρώσεις και η χρονική
διάρκεια των περιόδων τούτων.
Ενδεικτικώς και διά πρακτικούς λόγους παρατίθεται εις το παράρτηµα Ι του παρόντος,
διά την επισήµανσιν του κινδύνου υπερβάσεως της τεχνικής οριακής τιµής µακράς
διαρκείας, πίναξ, ο οποίος αναφέρει τας εκ των στατιστικών λαµβανόµενας διά βραχέα
χρονικά διαστήµατα αντιστοίχους οριακάς τιµάς.
Αι κατά την διάρκειαν των εν άρθρω 6 του παρόντος προβλεποµένων χρόνων
συναγερµού, µετρηθείσαι τιµαί συγκεντρώσεως δεν λαµβάνονται υπ όψιν διά τον
υπολογισµόν της µέσης συγκεντρώσεως.
γ) Αρµόδιος ιατρός: ο υποχρεωτικώς υπό του εργοδότου προσλαµβανόµενος ιατρός, ο
υπεύθυνος διά την ιατρικήν επίβλεψιν των εργαζοµένων, οι οποίοι αναφέρονται εις το
άρθρον 1 παρ. 1 του παρόντος.
δ) Εκπρόσωπος των εργαζοµένων: ο κατά τας διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος,
οριζόµενος.
Άρθρον 3
Ελαχιστοποίησις συγκεντρώσεως µονοµερούς βινυλοχλωριδίου
Τεχνική Οριακή Τιµή Μακράς ∆ιαρκείας
1. Ο εργοδότης υποχρεούται να ελέγχη την συγκέντρωσιν του µονοµερούς
βινυλοχλωριδίου εις την ατµόσφαιραν εκάστου τόπου εργασίας, των επιχειρήσεων των
αναφεροµένων εις το άρθρον 1 παρ. 1 του παρόντος και οφείλει να λαµβάνη εν γένει
µέτρα, τα οποία να τείνουν εις την µείωσιν των συγκεντρώσεων εις τας κατά το δυνατόν
χαµηλοτέρας τιµάς.
2. Η Τεχνική Οριακή Τιµή µακράς ∆ιαρκείας καθορίζεται, διά τας ως άνω
επιχειρήσεις, εις τρία µέρη ανά εκατοµµύριον (3 p.p.m.).
∆ιά τας υφισταµένας εγκαταστάσεις των εν λόγω επιχειρήσεων ορίζεται ετησία
περίοδος προσαρµογής διά την συµµόρφωσιν ως προς την Τεχνικήν Οριακήν Τιµήν
Μακράς ∆ιαρκείας των 3 p.p.m. ανερχόµενη από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος.
Άρθρον 4
Μέθοδοι ελέγχου συγκεντρώσεως µονοµερούς βινυλοχλωριδίου
1. Ο έλεγχος της συγκεντρώσεως του µονοµερούς βινυλοχλωριδίου εις τους τόπους
εργασίας, δύναται να πραγµατοποιήται διά συνεχών ή ασυνεχών µεθόδων.
Η µέθοδος των µονίµως και τακτικώς επαναλαµβανοµένων ασυνεχών µετρήσεων
θεωρείται ως συνεχής µέθοδος.
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2. Εις κλειστάς εγκαταστάσεις πολυµερισµού του µονοµερούςβινυλοχλωριδίου είναι
υποχρεωτική η εφαρµογή µιας των συνεχών µεθόδων µετρήσεως ή της εν εδαφίω β της
παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφεροµένης.
3. ∆ιά συνεχείς ή µονίµως και τακτικώς επαναλαµβανοµένας µετρήσεις, αι οποίαι
αναφέρονται εις περίοδον ενός έτους θεωρείται ότι δεν έχει σηµειωθή υπέρβασις της
Τεχνικής Οριακής Τιµής ∆ιαρκείας, εφ όσον η µέση αριθµητική τιµή δεν υπερβαίνει την
τιµήν ταύτην.
4. ∆ι’ ασυνεχείς µετρήσεις το πλήθος των µετρηθεισών τιµών πρέπει να είναι
τοιούτον ώστε, λαµβανοµένων υπ όψιν των σχετικών υποθέσεων του παραρτήµατος Ι
του παρόντος να είναι δυνατόν να εκτιµηθή µετά στατιστικής βεβαιότητος τουλάχιστον,
95%, ότι η πραγµατική µέση ετησία τιµή δεν υπερβαίνει την Τεχνικήν Οριακήν Τιµήν
Μακράς
∆ιαρκείας.
5. Άπαντα τα συστήµατα µετρήσεως, τα οποία προσδιορίζουν κατά τρόπον ακριβή εξ
αναλυτικής απόψεως, τουλάχιστον το εν τρίτον της συγκεντρώσεως της Τεχνικής
Οριακής Τιµής Μακράς ∆ιαρκείας, θεωρούνται κατάλληλα.
6. Εφ όσον χρησιµοποιούνται, διά µετρήσεις µονοµερούς βινυλοχλωριδίου µη
εκλεκτικά συστήµατα µετρήσεως, η µετρηθείσα τιµή ερµηνεύεται ως αντιπροσωπεύουσα
εν τω συνόλω της ην συγκέντρωσιν του µονοµερούς βινυλοχλωριδίου.
7. Τα όργανα µετρήσεως βαθµονοµούνται εις τακτικά διαστήµατα και οσάκις
παρίσταται ανάγκη, κατά τας οδηγίας και υποδείξεις του εργοστασίου κατασκευής των.
∆ιά την βαθµονόµησιν πρέπει να επιλέγωνται κατάλληλοι µέθοδοι, βασιζόµενοι επί
των πλέον προσφάτων τεχνικών γνώσεων.
Άρθρον 5
Επιλογή σηµείων µετρήσεων
1. Τα σηµεία µετρήσεως της συγκεντρώσεως του µονοµερούς βινυλοχλωριδίου εις
την ατµόσφαιραν ενός τόπου εργασίας διά τον έλεγχον της τηρήσεως της Τεχνικής
Οριακής Τιµής Μακράς ∆ιαρκείας επιλέγονται κατά τρόπον ώστε ο µέσος όρος των
λαµβανοµένων αποτελεσµάτων να είναι αντιπροσωπευτικός του επιπέδου εκθέσεως των
εργαζοµένων εις τον τόπον αυτόν.
2. Αναλόγως της εκτάσεως του τόπου εργασίας ορίζονται εντός αυτού εν η
περισσότερα σηµεία µετρήσεως (δειγµατοληψίας).
Εάν ορίζωνται περισσότερα του ενός σηµεία µετρήσεως λαµβάνεται, κατ αρχήν, ως
αντιπροσωπευτική τιµή διά το σύνολον του τόπου εργασίας ο µέσος όρος των τιµών των
σχετικών προς τα διάφορα σηµεία µετρήσεως.
Εάν τα λαµβανόµενα αποτελέσµατα δεν είναι αντιπροσωπευτικά της συγκεντρώσεως
του µονοµερούς βινυλοχλωριδίου εις τον τόπον εργασίας, εκλέγεται ως σηµείον
µετρήσεως, διά τον έλεγχον της τηρήσεως της Τεχνικής Οριακής Τιµής Μακράς
∆ιαρκείας, η θέσις εις την οποίαν ο εργαζόµενος εκτίθεται εις την υψηλοτέραν µέσην
τιµήν συγκεντρώσεως εις τον τόπον εργασίας.
3. Αι, συµφώνως προς το παρόν άρθρον, πραγµατοποιούµεναι µετρήσεις δύναται να
συµπληρούνται υπό µετρήσεων, πραγµατοποιουµένων δι ατοµικών συσκευών
δειγµατοληψίας, ήτοι συσκευών τας οποίας οι εκτιθέµενοι εργαζόµενοι φέρουν επ
αυτών, διά να διαπιστώνεται εάν τα επιλεγέντα σηµεία µετρήσεως είναι κατάλληλα και
διά να συλλέγεται πάσα ετέρα χρήσιµος πληροφορία προς τον σκοπόν της τεχνικής
προλήψεως και της ιατρικής επιβλέψεως.
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4. Αι θέσεις των σηµείων µετρήσεως ορίζονται, εν συνεργασία, υπό του αρµοδίου
ιατρού, του εκπροσώπου των εργαζοµένων και εκπροσώπου του εργοδότου.
Εις περίπτωσιν διαφωνίας, αι θέσεις των σηµείων τούτων ορίζονται υπό των
αρµοδίων οργάνων της Επιθεωρήσεως Εργασίας.
Κατά την αυτήν διαδικασίαν γίνεται και η διαπίστωσις της καταλληλότητος των
επιλεγέντων σηµείων µετρήσεως και της αντιπροσωπευτικότητος των λαµβανοµένων
αποτελεσµάτων, διά την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρον 6
Συστήµατα και Οριακαί Τιµαί Συναγερµού
Ο εργοδότης υποχρεούται:
α) Να διατηρή εν λειτουργία σύστηµα ανιχνεύσεως πιθανών ανωµάλων αυξήσεων της
συγκεντρώσεως του µονοµερούς βινυλοχλωριδίου εις τας θέσεις όπου είναι δυνατόν να
παρουσιασθούν.
β) Να λαµβάνη, άνευ καθυστερήσεως, εις τας περιπτώσεις αυτών των αυξήσεων, τα
κατάλληλα τεχνικά µέτρα - διά του προσωπικού λειτουργίας του αντιστοίχου τόπου
εργασίας, του προσωπικού συντηρήσεως ή και δι άλλων τρόπων και µεθόδων- διά τον
προσδιορισµόν
και
την
εξουδετέρωσιν
των
αιτίων
των.
γ) Να σηµαίνη συναγερµόν, δι ηχητικών και φωτεινών σηµάτων, εις τας περιπτώσεις
κατά τας οποίας η µέση συγκέντρωσις του µονοµερούς βινυλοχλωριδίου εις την
ατµόσφαιραν ενός τόπου εργασίας και εις εν σηµείον µετρήσεως υπερβαίνει τας κάτωθι
κατ ανώτατον όριον Οριακάς Τιµάς Συναγερµού:
15 µέρη ανά εκατοµµύριον διά µετρήσεις εντός µιας ώρας.
20 µέρη ανά εκατοµµύριον διά µετρήσεις εντός 20 της ώρας.
30 µέρη ανά εκατοµµύριον διά µετρήσεις εντός 2 της ώρας.
δ) Να µεριµνά, εις τας περιπτώσεις της παραγρ. γ, και πέραν της λήψεως των µέτρων
της παραγρ. β, διά την άµεσον χρησιµοποίησιν υπό των εργαζοµένων των µέσων
ατοµικής προστασίας, διά των οποίων έχουν εφοδιασθή, κατά τας διατάξεις του άρθρου
7 του παρόντος, µέχρις ότου διαπιστωθή, διά µετρήσεων ότι η συγκέντρωσις του
µονοµερούς βινυλοχλωριδίου έχει περιορισθεί εντός των, κατά τα δεδοµένα του
παραρτήµατος Ι του παρόντος, οριακών τιµών.
Άρθρον 7
Μέσα ατοµικής προστασίας
Εις περιπτώσεις ωρισµένων εργασιών, όπως καθαρισµού αυτοκλείστων, συντηρήσεως
και επισκευών, διά τας οποίας δεν είναι εγγυηµένη διά λειτουργικών µεθόδων και
µέτρων εξαερισµού, η εξασφάλισις τιµών συγκεντρώσεως κατωτέρων των οριακών, ο
εργοδότης υποχρεούται να παρέχη τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας, όπως
προσωπίδας κανίστρου (ειδικά φίλτρα), προσωπίδας παροχής καθαρού αέρος,
αυτονόµους αναπνευστικάς συσκευάς, ειδικά χειρόκτια και έτερα συναφή, τα οποία οι
εργαζόµενοι οφείλουν να χρησιµοποιούν.
Άρθρον 8
Πληροφόρησις εργαζοµένων
Ο εργοδότης οφείλει να πληροφορή τους εργαζοµένους τους αναφεροµένους εις το
άρθρον 1 παραγρ. Ι του παρόντος περί των κινδύνων τους οποίους παρουσιάζει το
µονοµελές βινυλοχλωρίδιον διά την υγείαν των και περί των ληπτέων προφυλαξεων,
κατά την πρόσληψιν ή προ της αναλήψεως των καθηκόντων των και εν συνεχεία άπαξ
του εξαµήνου ή εάν διαρκούντος του εξαµήνου τούτου, προκύψη έκτακτος περίπτωσις.
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Άρθρον 9
Ειδικόν Μητρώον
1. Ο εργοδότης υποχρεούται να τηρή «ειδικόν µητρώον» των εργαζοµένων, των
αναφεροµένων εις το άρθρον 1 παρ. 1 του παρόντος, εις το οποίον καταχωρίζονται
στοιχεία σχετικά προς την φύσιν και την διάρκειαν της απασχολήσεως τούτων ως και η
επίδρασις την οποίαν ούτοι έχουν υποστή, ως αύτη δύναται να εκτιµηθή εκ των ανωτέρω
στοιχείων, εν συνδυασµώ µετά των τιµών συγκεντρώσεως εις τους τόπους εργασίας.
2. Έκαστος των εργαζοµένων δύναται, κατόπιν αιτήσεώς του, να λαµβάνη γνώσιν των
κατά τα ανωτέρω καταχωρήσεων αι οποίαι τον αφορούν..
3. Ο εργοδότης υποχρεούται να τηρή τα αποτελέσµατα των πραγµατοποιηθεισών
µετρήσεων εις τους τόπους εργασίας και να θέτη ταύτα εις την διάθεσιν του εκπροσώπου
των εργαζοµένων τη αιτήσει του.
4. Το ως άνω «ειδικών µητρώον» τίθεται εις την διάθεσιν του αρµοδίου ιατρού.
Άρθρον 10
Ιατρική επίβλεψις εργαζοµένων
1. Ο εργοδότης υποχρεούται να µεριµνά όπως οι εργαζόµενοι οι αναφερόµενοι εις το
άρθρον 1, του παρόντος, εξετάζωνται υπό του αρµοδίου ιατρού, τόσον κατά την
πρόσληψίν των ή προ της αναλήψεως των καθηκόντων των όσον και εν συνεχεία.
Οι, εις τα πλαίσια του Παραρτήµατος ΙΙ, του παρόντος, ακτινολογικοί έλεγχοι των
άκρων χειρών πραγµατοποιούνται ανά διετίαν, αι δε εργαστηριακαί εξετάσεις άπαξ ή δις
του έτους, κατά την κρίσιν του αρµοδίου ιατρού.
2. Πέραν των οριζοµένων εις την προηγουµένην παράγραφον, ο αρµόδιος ιατρός
δύναται να καθορίζη εις ειδικάς περιπτώσεις διάφορον συχνότητα διά µέρος ή το
σύνολον των εξετάσεων των διαλαµβανοµένων εις το Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος.
3. ∆ι έκαστον των εργαζοµένων τηρείται, ευθύνη του εργοδότου και µερίµνη του
αρµοδίου ιατρού, ιατρικός φάκελος, περιέχων άπαντα τα στοιχεία των εις τας
παραγράφους 2 και 2 του παρόντος άρθρου αναφεροµένων εξετάσεων και ελέγχων.
Aρθρον 11
∆ιατήρησις στοιχείων
1. Το «ειδικόν µητρώον» και οι ιατρικοί φάκελοι, περί των οποίων τα άρθρα 0 και 10
του παρόντος, διατηρούνται ευθύνη και µερίµνη του εργοδότου, το ολιγώτερον επί µίαν
τριακονταετίαν, αρχοµένην από της ενάρξεως της απασχολήσεως των εργαζοµένων των
αναφεροµένων εις το άρθρον 1 παράγρ. 1 του παρόντος.
2. ∆ιά τους ήδη εργαζοµένους κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος, η περίοδος της
τριακονταετίας άρχεται υπολογιζοµένη από της ηµεροµηνίας ταύτης.
3. Μετά την εκπνοήν της ανωτέρω προθεσµίας ή εις περιπτώσεις διακοπής
λειτουργίας της επιχειρήσεως τα κατά τα ανωτέρω µητρώα και ιατρικοί φάκελοι
αποστέλλονται, µερίµνη του εργοδότου, εις το Υπουργείον Εργασίας -Κέντρο Υγιεινής
και Ασφαλείας της Εργασίας , επί σκοπώ επιστηµονικής µελέτης και ερεύνης.
Άρθρον 12
Εκπρόσωποι των εργαζοµένων
Ο εκπρόσωπος των εργαζοµένων υποδεικνύεται εκ των εργαζοµένων των
αναφεροµένων εις το άρθρον 1 παράγρ. 1 του παρόντος υπό του οικείου Επαγγελµατικού
Σωµατείου της περιοχής.
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Εις περίπτωσιν υπάρξεως πλειόνων επαγγελµατικών σωµατείων, ο εκπρόσωπος
υποδεικνύεται υπό του πλέον αντιπροσωπευτικού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Στατιστική Αιτιολόγησις της Τεχνικής Οριακής Τιµής Μακράς ∆ιαρκείας.
(άρθρον 2 παράγρ. β)
1. Λόγω διαφορών εις τους ορισµούς των αι αποδεκταί τιµαί των επιτρεποµένων
συγκεντρώσεων τοξικών ουσιών εις την ατµόσφαιραν της θέσεως εργασίας, διαφέρουν
επί του παρόντος, από χώρας εις χώραν.
Το παρόν Π.∆. αναφέρεται εις εν νέον µέγεθος αναφοράς στατιστικώς οριζόµενον,
την Τεχνικήν Οριακήν Τιµήν Μακράς ∆ιαρκείας, η οποία πρέπει να θεωρείται ως µέση
ετησία τιµή.
2. Αι οριακαί τιµαί διά βραχυτέρας περιόδους αναφοράς βασίζονται επί διαπιστώσεων
πραγµατοποιουµένων επί πολυαρίθµων µετρήσεων συγκεντρώσεων του µονοµερούς
βινυλοχλωριδίου εις την βιοµηχανίαν πολυµερισµού του. Τα αποτελέσµατα των
µετρήσεων τούτων συµφωνούν µε τας παρατηρήσεις, αι οποίαι έχουν γίνει τόσον επί
άλλων τοξικών ουσιών, όσον και επί άλλων τοµέων της βιοµηχανικής δραστηριότητος.
Τα δεδοµένα δύναται να διατυπωθούν περιληπτικώς ως κάτωθι:
α) Αι κατανοµαί των συγκεντρώσεων των τοξικών ουσιών δύναται να παρίστανται διά
κανονικών λογαριθµικών κατανοµών.
2

β) Η λογαριθµική µεταβλητότης σ (τ,Τ) είναι συνάρτησις της περιόδους αναφοράς τ,
επί της οποίας υπολογίζεται ο µέσος όρος των µεµονωµένων τιµών και της περιόδου
εκτιµήσεως
Τ, επί της οποίας εκτείνεται το σύνολον των µεµονωµένων τιµών. Η σχέσις αύτη
δύναται µε επαρκή προσέγγισιν να εκφρασθή διά της ακολούθου συναρτήσεως:
2

2

σ (τΤ)=2,5,10- λογ (Τ/τ)
3. Αποδεχόµενοι τας ανωτέρω υποθέσεις λαµβάνοµεν µίαν σχέσιν µεταξύ των
οριακών τιµών διά βραχυτέρας περιόδους αναφοράς και της Τεχνικής Οριακής Τιµής
Μακράς ∆ιαρκείας.
Συντελεστής
Βραχυπρόθεσµος
Τιµή/Τεχνική
Περίοδος
Οριακή τιµή εις µέρη ανά εκατοµ. Μύριον
Οριακή Τιµή
αναφοράς
(στρογγυλευθείσα)
Μακράς
∆ιαρκείας
Εν έτος
3
1
Εις µην
5
1,7
Μία εβδοµάς
6
1,95
Οκτώ ώραι
7
2,3
Μία ώρα
8
2,55
4. Η πιθανότης υπερβάσεως των ως άνω οριακών τιµών διά περιόδους αναφοράς
βραχυτέρας του έτους, είναι κατ ανώτατον όριον 5% εφ όσον η ετησία µέση αριθµητική
τιµή της συγκεντρώσεως του µονοµερούς βινυλοχλωριδίου εις την ατµόσφαιραν είναι:
ίση προς 3 p.p.m.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κατευθυντήριοι γραµµαί διά την επίβλεψιν της υγείας των εργαζοµένων
(άρθρον 10 παράγρ. 2)
1. Αι υπάρχουσαι γνώσεις καταδεικνύουν ότι µία υπερβολική έκθεσις εις το
µονοµερές βινυλοχλωρίδιον δύναται να επιφέρη τας κάτωθι ανωµαλίας (διαταραχάς) και
νόσους:
Σκληρυντικάς ανωµαλίας του δέρµατος (σκληροδερµία).
Κυκλοφοριακάς διαταραχάς εις τας χείρας και τους πόδας. (παροµοίας προς το
σύνδροµον του RAYNAUD)
Ακρο-οστεόλυσιν (προσβάλλουσαν την δοµήν των οσταρίων και ιδίως τας φάλαγγας
των άκρων χειρών).
Ίνωσιν του ήπατος και του σπληνός (παροµοίαν προς την περιλοβιώδη ίνωσιν,
γνωστήν ως σύνδροµον του BANTI)
∆ιαταραχάς της λειτουργίας του αναπνευστικού συστήµατος.
Θροµβοκυτοπενία.
Ηπατικόν αγγειοσάρκωµα.
2. Η ιατρική επίβλεψις των εργαζοµένων πρέπει να λαµβάνη υπ όψιν άπαντα τα
συµπτώµατα και τα σύνδροµα και ιδιαιτέρως τον µείζονα κίνδυνον.
Κατά τας υπαρχούσας σήµερον γνώσεις, δεν υπάρχουν µεµονωµένα συµπτώµατα ή
συνδυασµός συµπτωµάτων, διά τα οποία να έχη διαπιστωθή ότι αποτελούν προδρόµους
ενδείξεις ή µεταβατικά στάδια του σαρκώµατος του ήπατος. Επειδή δεν υπάρχουν
µέθοδοι ειδικών προληπτικών εξετάσεων δι αυτήν την νόσον τα ληπτέα ιατρικά µέτρα
οφείλουν να ικανοποιούν τας ακολούθους ελαχίστας απαιτήσεις:
α) Τήρησιν φακέλων του ιατρικού και επαγγελµατικού ιστορικού των εργαζοµένων.
β) Κλινικήν εξέτασιν των άκρων, του δέρµατος και του επιγαστρίου.
γ) Ακτινογράφησιν άκρων χειρών ανά διετίαν.
Περαιτέρω εξετάσεις, ιδιαιτέρως εργαστηριακαί, είναι σκόπιµαι. Η διενέργειά των
πρέπει να αποφασίζεται υπό του αρµοδίου ιατρού υπό το φως των πλέον προσφάτων
γνώσεων.
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Προτείνεται, επί του παρόντος, διά την προγνωστικήν επιδηµιολογικήν έρευναν, η
διενέργεια των κάτωθι εξετάσεων:
Ανάλυσις ούρων (σάκχαρον, πρωτεΐναι, άλατα, ουροχολίνη, ουροχολινογόνον).
Ταχύτης καθιζήσεως ερυθρών αιµοσφαιρίων.
Μέτρησις αιµοπεταλίων.
Προσδιορισµός επιπέδων συνολικής χολερυθρίνης.
Προσδιορισµός επιπέδων τρανσαµηνασών (SGOT, SGPT).
Προσδιορισµός επιπέδου γάµµα γλουταµινικής τρανσφεράσης (G.T.).
∆οκιµασία θολερότητος θυµόλης.
Επίπεδον αλκαλικής φωσφατάσης.
Προσδιορισµός κρυοσφαιρίνης.
3. ∆ιά την αξιολόγησιν των αποτελεσµάτων των βιολογικών εξετάσεων πρέπει να
λαµβάνωνται υπ όψιν αι χρησιµοποιηθείσαι υπό του εργαστηρίου τεχνικαί κ.α/ή αι
φυσιολογικαί τιµαί των.
Εν γένει, η σηµασία µιας λειτουργικής διαταραχής εκτιµάται από τον συνδυασµόν
των διαφόρων εξετάσεων και την εξέλιξιν των παρατηρηθεισών ανωµαλιών. Κατά
γενικόν κανόνα τα µη φυσιολογικά αποτελέσµατα χρήζουν περαιτέρω ερεύνης και
εάν είναι αναγκαίον συµπληρωµατικών εξετάσεων διενεργουµένων υπό ειδικών.
4. Ο αρµόδιος ιατρός αποφασίζει, δι εκάστην µεµονωµένην περίπτωσιν, περί της
ικανότητος του εργαζοµένου να απασχοληθή εις ένα τόπον εργασίας. Οµοίως, ο
αρµόδιος ιατρός αξιολογεί τας υπαρχούσας αντενδείξεις, οφείλει δε κυρίως, να λάβη
υπ όψιν τας κάτωθι:
Τυπικαί αγγειακαί και νευραγγειακαί αλλοιώσεις.
∆ιαταραχαί της λειτουργίας του αναπνευστικού συστήµατος.
Κλινική ή βιολογική ηπατική ανεπάρκεια.
∆ιαβήτης.
Χρονία νεφρική ανεπάρκεια.
Θροµβοκυτοπενία και αιµορραγικαί διαθέσεις.
Ωρισµέναι χρόνιαι δερµατικαί νόσοι όπως σκληροδερµία.
Κατάχρησις οινοπνευµατωδών και/ή ναρκωτικών.
Η ως άνω ενδεικτική απαρίθµησις βασίζεται επί δεδοµένων της παθολογίας,
προκυπτόντων εκ προγενεστέρων ερευνών.
Άρθρον 13
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από 1ης Ιανουαρίου 1981.
Εις τον Υπουργόν Εργασίας, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του
παρόντος ∆ιατάγµατος.
Εν Αθήναις τη 29 ∆εκεµβρίου 1980
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ
Ε.Κ.
ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
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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/9-1001)"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΄
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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.
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).
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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:
- 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.
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- 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.
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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
- 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
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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.
- ∆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
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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 δαµινολεβουλινικού 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:
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
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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.
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
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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:
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).
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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.
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
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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.).
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
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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
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
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(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
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ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 77/1993
Για την Προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς
παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆/τος 307/86 (135/Α) σε
συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ.
(ΦΕΚ 34/Α/18-3-93)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1,3 και 5 του ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του
κοινοτικού δικαίου» (Α'/34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984
«Συµµετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος
Aνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ (Α/70) και από
το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις» (Α/101).
2) Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 του νόµου 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια
των εργαζοµένων» (Α/177).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/1989 (79Α) «προώθηση της απασχόλησης
και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις».
4) Την αριθµ. 32/13.5.91 γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της
Εργασίας.
5) Την αριθµ. Υ 1847/1078399/1182/0001/7.8.92 κοινή Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων του
Υπουργού Οικονοµικών στους Υφυπουργούς Οικονοµικών (525/Β/92).
6) Την αριθ. Υ 1943/9.12.92 (ΦΕΚ 727/Β/11.12.92) απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίαςγια ανάθεση αρµοδιοτήτων στον
Yφυπουργό Θεόδωρο ∆αµιανό.
7) Την αρ. Υ 1935/7.12.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εθνικής Οικονοµίας «καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής
Οικονοµίας» (ΦΕΚ 726/Β/9.12.92).
8) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 (137/Α) «Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (154/Α).
«Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων κτλ.».
9) Την αριθµ. 474/1992 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από
πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εργασίας, Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και
Εθνικής Οικονοµίας, αποφασίζουµε:
Αρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο εφαρµογής
1. Σκοπός του διατάγµατος αυτού είναι η εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας
προς την οδηγία του Συµβουλιου 88/642/ΕΟΚ της 16ης ∆εκεµβρίου 1988 «Για την
τροποποίηση της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ περί προστασίας των εργαζοµένων από τους
κινδυνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους κατά τη διάρκεια της
εργασίας τους σε χηµικά, φυσικά και βιολογικά µέσα» (Ε.Ε.L 356/74 της 24.12.
1988).
2. Το παρόν Π.∆/γµα εφαρµόζεται στις επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις ή τµήµατά
τους, του άρθρου 1 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων», στις
οποίες οι εργαζόµενοι κινδυνεύουν λόγω του ότι εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν
σε φυσικούς, χηµικούς ή βιολογικούς παράγοντες.
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3. Το παρόν Π.∆/γµα εφαρµόζεται και στο ∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου
∆ικαίου και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιλαµβανοµένων των
αναπτυξιακών συνδέσµων και των διαδηµοτικών επιχειρήσεων.
Αρθρο2
Μέτρα προστασίας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε παράγοντες
1. Για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης των
εργαζοµένων σε παράγοντες, ο εργοδότης οφείλει να προσδιορίζει τη φύση και το
επίπεδο έκθεσης των εργαζοµένων, ώστε να είναι δυνατόν να εκτιµήσει όλους τους
κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους και να καθορίσει τα µέτρα που πρέπει
να ληφθούν.
2. Ο εργοδότης οφείλει να παίρνει τα µέτρα του άρθρου 26 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή
και Ασφάλεια των εργαζοµένων» ώστε να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η
έκθεση των εργαζοµένων σε παράγοντες, όσο είναι πρακτικά δυνατόν. Σε κάθε
περίπτωση το επίπεδο έκθεσης πρέπει να είναι κατώτερο από εκείνο που ορίζουν οι
«οριακές τιµές έκθεσης».
3. Σε περίπτωση υπέρβασης µιας οριακής τιµής έκθεσης, ο εργοδότης καθορίζει,
χωρίς καθυστέρηση, τα αίτια της υπέρβασης αυτής και εφαρµόζει, το ταχύτερο
δυνατόν τα κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα για την αντιµετώπιση της κατάστασης
και τον περιορισµό της έκθεσης των εργαζοµένων στα επιτρεπόµενα επίπεδα.
Στο ενδιάµεσο διάστηµα χορηγεί στους εργαζόµενους, για προσωρινή χρήση,
κατάλληλα ατοµικά µέσα προστασίας.
Αρθρο 3
Τροποποίηση του Π.∆/τος 307/86 (ΦΕΚ 135/Α/29.8.86) «Προστασία της υγείας των
εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια
της εργασίας τους».
Το Π.∆/γµα 307/86 (ΦΕΚ 135/Α/29.8.86) τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Στο τέλος του άρθρο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Το παρόν Π.∆/γµα εφαρµόζεται και στο ∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου
∆ικαίου και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιλαµβανοµένων των
αναπτυξιακών συνδέσµων και των διαδηµοτικών επιχειρήσεων».
2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος:
Έκθεση σε χηµικό παράγοντα: νοείται το ατοµικό επίπεδο έκθεσης του
εργαζοµένου σε χηµικό παράγοντα που υπάρχει στον αέρα του χώρου εργασίας.
Το επίπεδο έκθεσης αναφέρεται στη συγκέντρωση του χηµικού παράγοντα στην
οποία εκτίθεται ο εργαζόµενος σε ορισµένη χρονική περίοδο και η τιµή του
εκφράζεται σε µέρη όγκου ατµού ή αερίου ανά εκατοµµύριο µέρη όγκου αέρα (ppm ή
3

σε χιλιοστά γραµµατίου του χηµικού παράγοντα ανά κυβικό µέτρο αέρα (mg/m ). Για
τις περιπτώσεις ινωδών σωµατιδίων µπορεί να εκφράζεται και σε αριθµό ινών ανά
µονάδα όγκου αέρα.
Οριακή τιµή έκθεσης σε χηµικό παράγοντα: νοείται η τιµή την οποία δεν
επιτρέπεται να ξεπερνά η µέση 8ωρη χρονικά σταθµισµένη έκθεση του εργαζόµενου
στον χηµικό παράγοντα, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ωρης ηµερήσιας και
40ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας του.
Ανώτατη οριακή τιµή έκθεσης σε χηµικό παράγοντα: νοείται η τιµή την οποία δεν
επιτρέπεται να ξεπερνά η µέση χρονικά σταθµισµένη έκθεση του εργαζόµενου στον
χηµικό παράγοντα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δεκάλεπτης περιόδου µέσα στο
χρόνο εργασίας του, έστω και αν τηρείται η Οριακή τιµή Έκθεσης.
Ο χηµικός παράγων µπορεί να είναι υπό µορφή αερίου, ατµού ή αιωρούµενων
σωµατιδίων.
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Σκόνη (κονιορτός): νοούνται στερεά σωµατίδια αιωρούµενα στον αέρα, παραγόµενα
µε µηχανικές µεθόδους ή µε στροβιλισµό.
Καπνός: νοούνται στερεά σωµατίδια σε λεπτό διαµερισµό αιωρούµενα στον αέρα,
παραγόµενα µε θερµικές και/ή χηµικές µεθόδους.
Οµίχλη: νοούνται σταγονίδια υγρού σε λεπτό διαµερισµό αιωρούµενα στον αέρα,
παραγόµενα µε τη συµπύκνωση αερίων ή µε τη διασκόρπιση υγρών.
Οι Οριακές Τιµές για τα αέρια και ατµούς εκφράζονται σε ppm οπότε δεν εξαρτώνται
3

από τις µεταβολές της θερµοκρασίας και της ατµοσφαιρικής πίεσης ή σε mg/m ,
οπότε εξαρτώνται από τις µεταβολές αυτές. Σ' αυτή την περίπτωση οι τιµές τους
αναφέρονται σε θερµοκρασία 250C και ατµοσφαιρική πίεση 760 mmHg.
3

Για τα αιωρούµενα σωµατίδια εκφράζονται σε mg/m για τις συνθήκες που υπάρχουν
στο χώρο εργασίας.
Εισπνεύσιµο κλάσµα αιωρούµενων σωµατιδίων: νοείται το σύνολο των
αιωρούµενων στερεών σωµατιδίων το οποίο µπορεί να προσληφθεί από τον
εργαζόµενο µε εισπνοή από τη µύτη ή/και το στόµα.
Αναπνεύσιµο κλάσµα αιωρούµενων σωµατιδίων: νοείται το σύνολο των
σωµατιδίων από το εισπνεύσιµο κλάσµα που φθάνει στις κυψελίδες των πνευµόνων.
Αεροδυναµική διάµετρος αιωρούµενου στερεού σωµατιδίου: νοείται η διάµετρος
3

νοητής σφαίρας, µοναδιαίας πυκνότητος (1gr/cm ), η οποία έχει ίση µε το υπόψη
σωµατίδιο οριακή ταχύτητα πτώσεως στον αέρα.
Η ένδειξη δέρµα (∆), η οποία επισηµαίνει ορισµένους χηµικούς παράγοντες του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3, υπονοεί την πιθανή συµβολή στην συνολική έκθεση
του εργαζόµενου και της ποσότητας αυτών των χηµικών παραγόντων που
απορροφάται διαµέσου του δέρµατος κατά την άµεση επαφή µαζί τους».
3. Το άρθρο 3 παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τους χηµικούς παράγοντες που βρίσκονται στον αέρα του χώρου εργασίας ως
σκόνη και εφόσον δεν περιλαµβάνονται στους χηµικούς παράγοντες του πίνακος της
προηγουµένης παραγράφου, καθορίζονται τα εξής σε ότι αφορά τις «Οριακές Τιµές
Έκθεσης».
α) Για σκόνη που περιέχει ελεύθερο κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) η
«Οριακή Τιµή Έκθεσης» υπολογίζεται ως εξής:
- για το αναπνεύσιµο κλάσµα της σκόνης
3

Τ =10/X1+2 mg/m
- για το εισπνεύσιµο κλάσµα της σκόνης
3

Τ = 30/X2+3 mg/m
όπου,
Τ είναι η κατά περίπτωση οριακή τιµή έκθεσης,
X1 είναι η περιεκτικότητα (%) του ελεύθερου κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου
στην ποσότητα του αναπνεύσιµου κλάσµατος της σκόνης.
X2 είναι η περιεκτικότητα (%) του ελεύθερου κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου
στην ποσότητα του εισπνεύσιµου κλάσµατος της σκόνης.
β) Για σκόνη αδρανή, ή απλώς ενοχλητική η «οριακή τιµή έκθεσης» είναι:
3

- για το αναπνεύσιµο κλάσµα αιωρουµένων σωµατιδίων: 5 mg/m .
3

- για το εισπνεύσιµο κλάσµα αιωρουµένων σωµατιδίων: 10 mg/m .

3

γ) Για σκόνη βάµβακος, «η Οριακή τιµή έκθεσης» καθορίζεται σε 1 mg/m
εισπνεύσιµου κλάσµατος σκόνης που συλλέγεται µε κατάλληλο στατικό
δειγµατολήπτη».
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4. Το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Ο εργοδότης οφείλει να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα του άρθρου 26 του
νόµου 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων» και του άρθρου 2
παράγραφοι 1 και 3 του Π.∆. «Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς,
χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες», ώστε να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η
έκθεση των εργαζοµένων σε χηµικούς παράγοντες όσο είναι πρακτικά δυνατόν. Σε
κάθε περίπτωση η έκθεση των εργαζοµένων σε χηµικούς παράγοντες πρέπει να είναι
σύµφωνη µε τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 3 του παρόντος διατάγµατος. Για τον
προσδιορισµό της φύσης και του επιπέδου, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης των
οριακών τιµών, ακολουθούνται οι αρχές και απαιτήσεις που προβλέπονται στο
Παράρτηµα του Π.∆/τος».
5. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος 3 η οποία έχει ως
ακολούθως: Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος το
κατωτέρω παράρτηµα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. Αρχές που πρέπει να ακολουθούνται για τον προσδιορισµό της φύσης και του
επιπέδου έκθεσης των εργαζοµένων σε χηµικούς παράγοντες.
1. Εάν δεν είναι δυνατό να αποκλεισθεί µε βεβαιότητα η έκθεση των εργαζοµένων σε
ένα (ή περισσότερους) χηµικούς παράγοντες, πρέπει να γίνεται εκτίµηση για να
προσδιορισθεί η φύση και το επίπεδο της έκθεσης και να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι
σχετικές οριακές τιµές που προβλέπονται από το άρθρο 3. Από τα αποτελέσµατα της
εκτίµησης θα καθορίζεται και το εύρος των µέτρων που ενδεχόµενα απαιτείται να
ληφθούν για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων.
2. Για την εκτίµηση είναι αναγκαία η προκαταρκτική επιµελής συλλογή στοιχείων
και πληροφοριών για τις διάφορες παραµέτρους που µπορεί να επηρεάζουν την
έκθεση.
Ενδεικτικός πίνακας αυτών των παραµέτρων περιλαµβάνεται στο Τµήµα Β' του
Παραρτήµατος.
3. Αν από αυτά τα στοιχεία και τις πληροφορίες, τα δεδοµένα της βιβλιογραφίας, ή τα
αποτελέσµατα µετρήσεων που έγιναν στο παρελθόν δεν είναι δυνατή η συναγωγή
αξιόπιστων συµπερασµάτων όσον αφορά την τήρηση των Οριακών τιµών, η
εκτίµηση πρέπει να περιλάβει και µετρήσεις στους χώρους εργασίας, σύµφωνα µε τις
αναφερόµενες στο τµήµα Γ' του Παραρτήµατος απαιτήσεις.
4. Η εκτίµηση επαναλαµβάνεται, όταν υπάρχουν λόγοι να θεωρηθεί ανακριβής ή όταν
επέρχεται ουσιαστική µεταβολή στις συνθήκες εργασίας, που αναµένεται ότι θα
επηρεάσει σηµαντικά την έκθεση των εργαζοµένων στους αντίστοιχους χηµικούς
παράγοντες.
5. Αν από την παραπάνω εκτίµηση διαπιστωθεί η υπέρβαση των κατά το άρθρο 3
Οριακών Τιµών Έκθεσης (για ένα ή περισσότερους χηµικούς παράγοντες):
- ενηµερώνονται αµέσως οι εργαζόµενοι στους οποίους αφορούν και τους δίνονται
οδηγίες για τα µέτρα που πρέπει να λάβουν για την προστασία της υγείας τους.
- εντοπίζονται, χωρίς καθυστέρηση, τα αίτια της υπέρβασης και λαµβάνονται το
συντοµότερο δυνατό, τα κατάλληλα τεχνικά ή άλλα επανορθωτικά µέτρα για την
εξάλειψή τους, ώστε το επίπεδο έκθεσης να µειωθεί στα επιτρεπόµενα επίπεδα.
- επαναλαµβάνεται, στη συνέχεια, η εκτίµηση µε µετρήσεις του επιπέδου έκθεσης
των εργαζοµένων. Εάν από τις µετρήσεις διαπιστωθεί ότι συνεχίζεται η υπέρβαση
των Οριακών Τιµών Έκθεσης η εργασία στους συγκεκριµένους χώρους θα µπορεί να
συνεχισθεί µόνο αν ληφθούν κατάλληλα µέτρα προστασίας της υγείας των
εργαζοµένων.
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6. Αν από την εκτίµηση της παρ. 1 του Τµήµατος Α' του Παραρτήµατος διαπιστωθεί
ότι τηρούνται οι κατά το άρθρο 3 Οριακές τιµές, πρέπει, όποτε είναι αναγκαίο, να
διενεργούνται περιοδικές µετρήσεις για να ελέγχεται ο βαθµός έκθεσης των
εργαζοµένων και η συνέχιση της τήρησης των Οριακών Τιµών. Η συχνότητα των
µετρήσεων εξαρτάται από την επικινδυνότητα του χηµικού παράγοντα και την τιµή
του επιπέδου έκθεσης που διαπιστώθηκε και πρέπει να αυξάνεται όσο πλησιάζει το
επίπεδο έκθεσης την ή τις Οριακές Τιµές.
Αντίθετα µπορεί να µειώνεται µετά από σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων όταν από
τις αρχικές ή τις επόµενες µετρήσεις διαπιστώνεται ότι λόγω της µεθόδου και των
συνθηκών εργασίας, ή των µέτρων που έχουν ληφθεί, τηρούνται µακροπρόθεσµα οι
Οριακές Τιµές, ή όταν δεν έχει επέλθει ουσιαστική µεταβολή στις συνθήκες εργασίας
ικανή να επιφέρει αύξηση του επιπέδου έκθεσης των εργαζοµένων.
7. Αν ο εργαζόµενος εκτίθεται ταυτόχρονα, ή διαδοχικά, σε περισσότερους από ένα
χηµικούς παράγοντες αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την εκτίµηση του
κινδύνου για την υγεία του.
Β. Ενδεικτικός πίνακας παραµέτρων για τις οποίες συλλέγονται στοιχεία και
πληροφορίες, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του Τµήµατος Α' του
Παραρτήµατος.
- Το είδος, η σύσταση, η µορφή και η ποσότητα των κατεργαζόµενων υλών και των
παραγοµένων προϊόντων (πρώτες και πρόσθετες ύλες, προϊόντα, υποπροϊόντα,
απόβλητα κ.ά.).
- Οι µέθοδοι, οι εγκαταστάσεις και ο µηχανικός εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται
στην παραγωγική διαδικασία, περιλαµβανοµένων των συστηµάτων τοπικού ή γενικού
εξαερισµού.
- Ο αριθµός των εργαζοµένων σε κάθε θέση, ή χώρο εργασία, και τα χαρακτηριστικά
της οργάνωσης της εργασίας και της απασχόλησης κάθε εργαζοµένου (φύση της
εργασίας, ωράριο, διάρκεια και συνθήκες έκθεσης (κ.ά.).
- Τα γενικότερα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας που έχουν ληφθεί από την επιχείρηση.
- Η κατανοµή στο χώρο και το χρόνο των συγκεντρώσεων των χηµικών παραγόντων.
Γ. Απαιτήσεις για τις µετρήσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του Τµήµατος Α' του
Παραρτήµατος.
1. Οι υπεύθυνοι για τις µετρήσεις πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και
τον αναγκαίο εξοπλισµό και να έχουν εκπαιδευθεί στη χρήση του.
2. Τα χρησιµοποιούµενα όργανα λαµβάνουν δείγµα από τον αέρα του χώρου
εργασίας, το οποίο αναλύεται είτε απευθείας από το ίδιο το όργανο (όργανα άµεσης
µέτρησης) ή πρέπει να µεταφερθεί για ανάλυση στο εργαστήριο (όργανα που κάνουν
µόνο δειγµατοληψία, δειγµατολήπτες).
3. Οι µετρήσεις πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της έκθεσης των εργαζοµένων
στον ή στους χηµικούς παράγοντες. Για το σκοπό αυτό γίνονται, κατά το δυνατόν, µε
«ατοµικές» µετρήσεις, δηλαδή µε τη χρήση κατάλληλων οργάνων τα οποία
τοποθετούνται πάνω στους εργαζόµενους και φέρονται απ' αυτούς εις τρόπον ώστε η
µέτρηση να γίνεται στον αέρα που εισπνέει ο εργαζόµενος κατά τη διάρκεια της
εργασίας του.
4. Όταν υπάρχει οµάδα ή οµάδες εργαζοµένων που εκτελούν τις ίδιες ή παρόµοιες
εργασίες στον ίδιο χώρο και κάτω από τις ίδιες συνθήκες, ώστε να µπορεί εύλογα να
θεωρηθεί ότι υπόκεινται στον ίδιο περίπου βαθµό έκθεσης στον συγκεκριµένο χηµικό
παράγοντα, τότε µπορεί να γίνεται µέτρηση κατά οµάδες και µε τρόπο που να δίνει
αντιπροσωπευτικά αποτελέσµατα. Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνεται ατοµική
µέτρηση σε ένα (1) τουλάχιστον για κάθε (10) εργαζόµενους που ανήκουν στην ίδια
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οµάδα. Το αποτέλεσµα της µέτρησης θα θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει την τιµή του
επιπέδου έκθεσης για όλους τους εργαζόµενους της οµάδας.
5. Όταν δεν είναι δυνατή η διενέργεια «ατοµικής» µέτρησης (π.χ. όταν λόγω της
φύσης της εργασίας ο εργαζόµενος δεν µπορεί να φέρει επάνω του το όργανο) η
έκθεση µπορεί να εκτιµηθεί και µε «στατική» µέτρηση, εφ' όσον το αποτέλεσµά της
επιτρέπει την εκτίµηση της έκθεσης του εργαζόµενου.
Κατ' αυτήν, το όργανο τοποθετείται σε ορισµένη θέση και παραµένει σταθερό κατά
τη διάρκεια της µέτρησης. Η µέτρηση πρέπει να γίνεται, κατά το δυνατό, στο ύψος
των αναπνευστικών οργάνων του η των εργαζοµένων και στη µικρότερη δυνατή
απόσταση από αυτούς. Σε περίπτωση αµφιβολίας η µέτρηση µπορεί να γίνεται στο
σηµείο όπου ο κίνδυνος έκθεσης είναι µεγαλύτερος.
6. Κατά τις µετρήσεις λαµβάνονται υπόψη η φύση των εργασιών που εκτελούνται,
καθώς επίσης και οι συνθήκες και η διάρκεια έκθεσης των εργαζοµένων.
7. Η χρησιµοποιούµενη µέθοδος µπορεί να είναι κατάλληλη για τον συγκεκριµένο
χηµικό παράγοντα, την Οριακή Τιµή και τις συνθήκες στο χώρο εργασίας.
Αν η χρησιµοποιούµενη µέθοδος µέτρησης δεν είναι εξειδικευµένη για τον
συγκεκριµένο χηµικό παράγοντα, η τιµή που προκύπτει από τη µέτρηση πρέπει να
αποδίδεται εξ ολοκλήρου στον παράγοντα αυτό.
Το όριο ανίχνευσης, η ευαισθησία και το όριο ακρίβειας της µεθόδου µέτρησης
πρέπει να προσαρµόζονται µε την Οριακή Τιµή.
Πρέπει να χρησιµοποιούνται µέθοδοι που να έχουν δοκιµασθεί επαρκώς υπό
συνθήκες πρακτικής εφαρµογής και να εξασφαλίζεται η ακρίβειά τους. Θα
εφαρµόζονται οι µέθοδοι που προβλέπονται από τις εκάστοτε εθνικές ή κοινοτικές
διατάξεις και, όπου δεν υπάρχουν, οι προτεινόµενες από αναγνωρισµένους διεθνείς
οργανισµούς.
8. Το αποτέλεσµα της µέτρησης µπορεί να αποδίδει την ακριβή τιµή του επιπέδου
έκθεσης στον χηµικό παράγοντα.
9. Μετρήσεις επιπέδου έκθεσης σε αιωρούµενα σωµατίδια:
α) Κατά τη µέτρηση της έκθεσης σε αιωρούµενα σωµατίδια πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη, εκτός των παραπάνω, και ο τρόπος δράσης τους. Πρέπει να µετράται είτε το
εισπνεύσιµο είτε το αναπνεύσιµο κλάσµα. Αυτό απαιτεί διαχωρισµό των σωµατιδίων
ανάλογα µε την αεροδυναµική τους διάµετρο, από την οποία εξαρτάται κυρίως ο
τρόπος εναπόθεσής τους κατά την εισπνοή.
β) Για τη δειγµατοληψία του εισπνεύσιµου κλάσµατος συνιστάται να
χρησιµοποιούνται όργανα που να αναρροφούν τον αέρα µε ταχύτητα 1,25 m/sec
±10%, ή όργανα που να ανταποκρίνονται στο πρότυπο του ∆ιεθνούς Οργανισµού
Τυποποίησης ISO/TR 7708 1983 (E).
γ) Για τη δειγµατοληψία του αναπνεύσιµου κλάσµατος των αιωρούµενων
σωµατιδίων, συνιστάται η χρήση οργάνων που διαχωρίζουν τα σωµατίδια, µε
αποτέλεσµα ανάλογα µε τη θεωρητική λειτουργία ενός διαχωριστήρα που λειτουργεί
µε την αρχή της καθιζήσεως (κατακαθίσεως) και διαχωρίζει το 50% των σωµατιδίων
που έχουν αεροδυναµική διάµετρο 5 µm σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή σύµβαση του
Γιοχάνεσµπουργκ (1979).
δ) Στις ατοµικές συσκευές δειγµατοληψίας, το στόµιο εισόδου του αέρα πρέπει να
είναι, κατά το δυνατό, σε θέση παράλληλη προς το πρόσωπο του εργαζόµενου καθ'
όλη τη διάρκεια της δειγµατοληψίας.
ε) Στις σταθερές συσκευές δειγµατοληψίας («στατικές µετρήσεις»), η θέση και το
σχήµα του στοµίου εισόδου του αέρα πρέπει να επιτρέπει δειγµατοληψία
αντιπροσωπευτική της έκθεσης του εργαζόµενου, για τις διάφορες κατευθύνσεις από
τις οποίες θα έρχεται ο αέρας.
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Η θέση του στοµίου εισόδου του αέρα δεν έχει σηµασία όταν η ταχύτητα των
ρευµάτων στον περιβάλλοντα αέρα είναι πολύ µικρή. Όταν η ταχύτητά τους είναι ίση
ή ανώτερη από 1 m/sec συστήνεται η δειγµατοληψία να γίνεται σε οριζόντιο επίπεδο
και προς όλες τις κατευθύνσεις.
Αρθρο 4
Με την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος δεν θα προκληθεί
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας ή του
κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού Ν.Π.∆.∆., δεδοµένου ότι οι δαπάνες
εντάσσονται στα πλαίσια των ήδη εγκεκριµένων προϋπολογισµών για την εφαρµογή
των διατάξεων άρθρου 39 του Ν. 1836/89, ο οποίος έχει επεκταθεί και στο ∆ηµόσιο.
Αρθρο 5
Η ισχύς του διατάγµατος αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγµατος.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 1993
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