Π.∆ 149/2006 (ΦΕΚ 139/Α)
«Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους
προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρµόνιση µε την οδηγία 2003/10/ΕΚ»

(ΦΕΚ 159/Α/28-07-2006)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 5 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως η παρ.1 τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70), του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), του άρθρου 4 του ίδιου νόµου όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 και τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν.
2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21) και 48 του ν. 3427/2005
(Α’ 312).
2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 "Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην τελική Πράξη" (Α΄ 136).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 του ν. 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Α΄ 177).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/1989 "Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής
κατάρτισης και άλλες διατάξεις" (Α΄ 79).
5. Την µε αριθµό 14/22-11-2005 γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.).
6. Την Απόφαση 30356/14-03-2006 (Β’ 311): "Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο".
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
"Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα" (Α’ 98).
8. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού ΝΠ∆∆.
9. Την µε αριθµό ∆ 154/2006 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µετά από πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αποφασίζουµε:
TMHMA I
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 (άρθρο 1 οδηγίας)
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής
1. Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας περί υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζοµένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2003 (L 042 15-02-2003) «Περί των ελάχιστων προδιαγραφών
υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς
παράγοντες (θόρυβος) (17η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ)».
Το παρόν προεδρικό διάταγµα καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά την προστασία των
εργαζοµένων από τους κινδύνους για την υγεία και ασφάλειά τους, που προκύπτουν ή ενδέχεται να
προκύψουν λόγω της έκθεσης σε θόρυβο, και συγκεκριµένα από τους κινδύνους για την ακοή.
2. Οι απαιτήσεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε δραστηριότητες κατά τις οποίες οι
εργαζόµενοι εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε κινδύνους από το θόρυβο ως αποτέλεσµα της
εργασίας τους.
3. Το π.δ. 17/96 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία
σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/393/ΕΟΚ» (11Α) και οι γενικές διατάξεις για την
ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων εφαρµόζονται πλήρως στο σύνολο του τοµέα που αναφέρεται στο
παρόν άρθρο, µε την επιφύλαξη των αυστηρότερων ή/και ειδικότερων διατάξεων του παρόντος
διατάγµατος.
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Άρθρο 2 (άρθρο 2 οδηγίας)
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, οι φυσικές παράµετροι που χρησιµοποιούνται για
την πρόβλεψη των κινδύνων ορίζονται ως εξής:
α) κορυφοτιµή της ηχητικής πίεσης (Ppeak): µέγιστη τιµή της C-σταθµισµένης στιγµιαίας πίεσης θορύβου,
β) ηµερήσια στάθµη έκθεσης σε θόρυβο (LΕΧ,8h): [dB(A) ως προς 20 µPa]: χρονικά σταθµισµένη µέση τιµή
των σταθµών έκθεσης σε θόρυβο για οκτάωρη ηµέρα εργασίας όπως ορίζεται από το διεθνές πρότυπο
ISO 1999:1990, σηµείο 3.6. Καλύπτει όλα τα είδη θορύβου που απαντώνται στο εργασιακό περιβάλλον,
περιλαµβανοµένου και του παλµικού,
γ) εβδοµαδιαία στάθµη έκθεσης σε θόρυβο ( L ΕΧ,8h): χρονικά σταθµισµένη µέση τιµή των ηµερήσιων
σταθµών έκθεσης σε θόρυβο για εβδοµάδα πέντε οκτάωρων εργάσιµων ηµερών όπως ορίζεται από το
διεθνές πρότυπο ISO 1999:1990, σηµείο 3.6 (υποσηµείωση 2).
Άρθρο 3 (άρθρο 3 οδηγίας)
Οριακές τιµές έκθεσης και τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης
1. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγµατος, οι οριακές τιµές έκθεσης και οι τιµές έκθεσης για ανάληψη
δράσης, όσον αφορά τις ηµερήσιες στάθµες έκθεσης σε θόρυβο και τις κορυφοτιµές της ηχητικής πίεσης
καθορίζονται ως εξής:
α) οριακές τιµές έκθεσης: LΕΧ,8h = 87 dB(A) και Ppeak = 200 Pa (¹), αντιστοίχως,
β) ανώτερες τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης: LΕΧ,8h = 85 dB(A) και Ppeak = 140 Pa (²), αντιστοίχως,
γ) κατώτερες τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης: LΕΧ,8h = 80 dB(A) και Ppeak = 112 Pa (³),
αντιστοίχως.1
2. Κατά την εφαρµογή των οριακών τιµών έκθεσης, στον προσδιορισµό της πραγµατικής έκθεσης του
εργαζοµένου συνυπολογίζεται η ηχοεξασθένηση που επιτυγχάνεται από τα µέσα ατοµικής προστασίας
της ακοής που φέρει ο εργαζόµενος. Στις τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης η ηχοεξασθένηση που
επιτυγχάνεται από τα µέσα ατοµικής προστασίας της ακοής που φέρει ο εργαζόµενος δεν
συνυπολογίζεται.
3. Υπό δεόντως αιτιολογηµένες συνθήκες, µετά από γνωµοδότηση του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας
της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.) σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 1568/85, για δραστηριότητες όπου η ηµερήσια
έκθεση σε θόρυβο ποικίλλει αισθητά ανά ηµέρα εργασίας, προς εφαρµογή των οριακών τιµών έκθεσης
και των τιµών έκθεσης για ανάληψη δράσης, χρησιµοποιείται η εβδοµαδιαία στάθµη έκθεσης σε θόρυβο
αντί της ηµερήσιας στάθµης έκθεσης σε θόρυβο για να εκτιµηθούν οι στάθµες θορύβου στον οποίο
εκτίθενται οι εργαζόµενοι, εφόσον:
α) η εβδοµαδιαία στάθµη έκθεσης σε θόρυβο, όπως διαπιστώνεται µε τη δέουσα παρακολούθηση, δεν
υπερβαίνει την οριακή τιµή έκθεσης των 87 dB(A) και
β) λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται µε τις
δραστηριότητες αυτές.

ΤΜΗΜΑ II
YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ
Άρθρο 4 (άρθρο 4 οδηγίας)
Προσδιορισµός και εκτίµηση των κινδύνων
1. Ο εργοδότης πρέπει να έχει στη διάθεσή του µια γραπτή εκτίµηση των κινδύνων σύµφωνα µε το άρθρο
7 παράγραφος 8, άρθρο 8 παράγραφος 1 του π.δ. 17/96 και την παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου που
προσετέθη µε το π.δ. 159/99 «Τροποποίηση του π.δ. 17/96 “Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και
της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και
91/383/ΕΟΚ” (Α’ 11) και του π.δ. 70α/88 “Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά
1

(¹) 140 dB (C) ως προς 20µPa
(²) 137 dB (C) ως προς 20µPa
(³) 135 dB (C) ως προς 20µPa
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την εργασία” (Α’ 31) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το π.δ. 175/97 (Α’ 150)» (Α’ 157), και να καθορίζει τα
µέτρα που πρέπει να ληφθούν σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6, 7 και 8 του παρόντος διατάγµατος. Η
εκτίµηση των κινδύνων επανεξετάζεται και αναθεωρείται τακτικά, ιδίως εάν έχουν επέλθει σηµαντικές
µεταβολές που µπορεί να την καθιστούν ξεπερασµένη, ή όταν τα αποτελέσµατα της επίβλεψης της
υγείας τo καθιστούν αναγκαίo.
2. Οι µέθοδοι και τα όργανα µέτρησης που χρησιµοποιούνται πρέπει να προσαρµόζονται στις
επικρατούσες συνθήκες και ειδικότερα στα χαρακτηριστικά του προς µέτρηση θορύβου, τη διάρκεια της
έκθεσης, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οργάνου µέτρησης.
Οι µέθοδοι και τα όργανα µέτρησης πρέπει να επιτρέπουν τον προσδιορισµό των παραµέτρων που
ορίζονται στο άρθρο 2 και τη διαπίστωση αν σε δεδοµένη περίπτωση έχει σηµειωθεί υπέρβαση των
τιµών που καθορίζονται στο άρθρο 3.
3. Οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν δειγµατοληψία αντιπροσωπευτική της
ατοµικής έκθεσης του εργαζοµένου.
4. Η εκτίµηση και η µέτρηση που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σχεδιάζονται και διενεργούνται ανά
κατάλληλα χρονικά διαστήµατα. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την εκτίµηση ή/και τη µέτρηση της
στάθµης έκθεσης σε θόρυβο φυλάσσονται υπό κατάλληλη µορφή ώστε να είναι δυνατό να τα
συµβουλευθεί κανείς.
5. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων
λαµβάνονται υπόψη τα σφάλµατα µέτρησης, που προσδιορίζονται σύµφωνα µε τη µετρολογική
πρακτική.
6. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 8 του π.δ. 17/96, ο εργοδότης αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή, κατά
την εκτίµηση των κινδύνων, στα ακόλουθα:
α) στη στάθµη, τον τύπο και τη διάρκεια της έκθεσης, συµπεριλαµβανοµένης κάθε έκθεσης σε παλµικό
θόρυβο,
β) στις οριακές τιµές έκθεσης και στις τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης που καθορίζονται στο άρθρο
3 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος,
γ) σε οποιεσδήποτε επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια εργαζοµένων, οι οποίοι ανήκουν σε
ιδιαίτερα ευαίσθητες οµάδες κινδύνου,
δ) εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, σε οποιεσδήποτε επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια των
εργαζοµένων, οι οποίες προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις θορύβου και συνδεόµενων µε την
εργασία ωτοτοξικών ουσιών και από τις αλληλεπιδράσεις θορύβου και κραδασµών,
ε) σε οποιεσδήποτε έµµεσες επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, που
προκύπτουν από αλληλεπιδράσεις µεταξύ θορύβου και προειδοποιητικών σηµάτων ή άλλων ήχων,
οι οποίοι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, προκειµένου να µειωθούν οι κίνδυνοι ατυχηµάτων,
στ) στις πληροφορίες για τον εκπεµπόµενο θόρυβο, τις οποίες παρέχουν οι κατασκευαστές εξοπλισµού
εργασίας σύµφωνα µε τις συναφείς κοινοτικές οδηγίες ή/και τις αντίστοιχες διατάξεις εναρµόνισης
του εθνικού δικαίου,
ζ) στην ύπαρξη εναλλακτικού εξοπλισµού εργασίας, σχεδιασµένου για να µειώνει την εκποµπή
θορύβου,
η) στην παράταση της έκθεσης σε θόρυβο πέραν του ωραρίου εργασίας µε ευθύνη του εργοδότη,
θ) σε κατάλληλες πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά την επίβλεψη της υγείας. Στις πληροφορίες
αυτές περιλαµβάνονται, στο µέτρο του δυνατού, και οι σχετικές δηµοσιεύσεις,
ι) στη διαθεση µέσων ατοµικής προστασίας της ακοής µε επαρκή χαρακτηριστικά ηχοεξασθένησης.
Άρθρο 5 (άρθρο 5 οδηγίας)
∆ιατάξεις που αποσκοπούν στην αποφυγή ή τη µείωση της έκθεσης
1. Λαµβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο και τα διαθέσιµα µέτρα ελέγχου του κινδύνου στην πηγή, οι
κίνδυνοι που προκύπτουν από την έκθεση σε θόρυβο πρέπει να εξαλείφονται στην πηγή προέλευσής
τους ή να µειώνονται στο ελάχιστο.
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Η µείωση αυτών των κινδύνων γίνεται βάσει των γενικών αρχών πρόληψης που καθορίζονται στο άρθρο
7 παράγραφος 7 του π.δ. 17/96, συνυπολογίζοντας ιδίως τα ακόλουθα:
α) άλλες µεθόδους εργασίας που συνεπάγονται µικρότερη έκθεση σε θόρυβο,
β) την επιλογή κατάλληλου εξοπλισµού εργασίας, ο οποίος, λαµβάνοντας υπόψη την προς εκτέλεση
εργασία, να εκπέµπει τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο, καθώς και τη δυνατότητα παροχής στους
εργαζόµενους εξοπλισµού εργασίας σύµφωνου µε τις κείµενες διατάξεις, επιδιώκοντας τον
περιορισµό της έκθεσης σε θόρυβο,
γ) το σχεδιασµό και τη διαµόρφωση των χώρων και θέσεων εργασίας,
δ) την επαρκή ενηµέρωση, την εκπαίδευση και την κατά περίπτωση εξάσκηση των εργαζοµένων,
προκειµένου να χρησιµοποιούν σωστά τους εξοπλισµούς εργασίας για τη µείωση στο ελάχιστο της
έκθεσής τους σε θόρυβο,
ε) τη µείωση του θορύβου µε τεχνικά µέσα, όπως:
i) για τη µείωση του αερόφερτου θορύβου, π.χ. θωρακίσεις, εγκλεισµό της πηγής θορύβου (σε
περιβλήµατα), καλύψεις µε ηχοαπορροφητικό υλικό,
ii) για τη µείωση του στερεόφερτου θορύβου, π.χ. απόσβεση ή µόνωση,
στ) κατάλληλα προγράµµατα συντήρησης του εξοπλισµού εργασίας, του χώρου εργασίας και των
συστηµάτων στο χώρο εργασίας, και
ζ) την οργάνωση της εργασίας για τη µείωση του θορύβου µε:
i) περιορισµό της διάρκειας και της έντασης της έκθεσης,
ii) κατάλληλα προγράµµατα εργασίας που περιλαµβάνουν περιόδους επαρκούς ανάπαυσης.
2. Με βάση την εκτίµηση των κινδύνων που προβλέπεται στο άρθρο 4, εάν η έκθεση υπερβαίνει τις
ανώτερες τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης, ο εργοδότης καταρτίζει και εφαρµόζει πρόγραµµα, το
οποίο συνίσταται σε τεχνικά ή/και οργανωτικά µέτρα, µε σκοπό τη µείωση της έκθεσης σε θόρυβο,
λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3. Με βάση την εκτίµηση των κινδύνων που προβλέπεται στο άρθρο 4, οι θέσεις εργασίας, στις οποίες οι
εργαζόµενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε θόρυβο που υπερβαίνει τις ανώτερες τιµές έκθεσης για ανάληψη
δράσης, πρέπει να έχουν κατάλληλη σήµανση. Επίσης, οι χώροι όπου βρίσκονται οι παραπάνω θέσεις
εργασίας οριοθετούνται και η πρόσβαση σε αυτούς περιορίζεται, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και
δικαιολογείται από τον κίνδυνο έκθεσης.
4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω της φύσης της δραστηριότητας, έχουν διατεθεί στους
εργαζόµενους χώροι ανάπαυσης υπό την ευθύνη του εργοδότη, ο θόρυβος στους χώρους αυτούς
µειώνεται σε στάθµη συµβατή µε τον προορισµό και τις συνθήκες χρήσης τους.
5. Ιδιαίτερα ευαίσθητες οµάδες κινδύνου πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους που τις αφορούν
ειδικότερα. Για το σκοπό αυτό ο εργοδότης προσαρµόζει τα µέτρα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο
προς τις απαιτήσεις των εργαζοµένων που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευαίσθητες οµάδες κινδύνου.
Άρθρο 6 (άρθρο 6 οδηγίας)
Ατοµική προστασία
1. Εάν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την έκθεση σε θόρυβο δεν είναι δυνατόν να προληφθούν µε άλλα
µέσα, τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων και χρησιµοποιούνται από αυτούς κατάλληλα και δεόντως
προσαρµοζόµενα µέσα ατοµικής προστασίας της ακοής σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 396/94
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών
ατοµικής προστασίας κατά την εργασία» (Α’ 220) υπό τους ακόλουθους όρους:
α) όταν η έκθεση σε θόρυβο υπερβαίνει τις κατώτερες τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης, ο εργοδότης
θέτει στη διάθεση των εργαζοµένων µέσα ατοµικής προστασίας της ακοής,
β) όταν η έκθεση σε θόρυβο είναι ίση ή υπερβαίνει τις ανώτερες τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης, η
χρήση µέσων ατοµικής προστασίας της ακοής είναι υποχρεωτική και
γ) τα µέσα ατοµικής προστασίας της ακοής επιλέγονται κατά τρόπον ώστε να αποσοβείται ή να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για την ακοή.
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2. Ο εργοδότης καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει τη χρήση των µέσων ατοµικής
προστασίας της ακοής και είναι υπεύθυνος για την εξακρίβωση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων
που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 7 (άρθρο 7 οδηγίας)

Περιορισµός της έκθεσης
1. Σε καµία περίπτωση η έκθεση του εργαζοµένου, όπως καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 3
παράγραφος 2, δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις οριακές τιµές έκθεσης.
2. Εάν, παρά τα µέτρα που λαµβάνονται για την εφαρµογή του παρόντος προεδρικού διατάγµατος,
σηµειώνονται εκθέσεις άνω των οριακών τιµών έκθεσης, ο εργοδότης οφείλει:
α) να αναλάβει αµέσως δράση, για να µειώσει την έκθεση κάτω των οριακών τιµών έκθεσης,
β) να εντοπίσει τους λόγους που προκάλεσαν την υπέρβαση των οριακών τιµών έκθεσης και
γ) να προσαρµόσει τα µέτρα προστασίας και πρόληψης προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν επανάληψη
της υπέρβασης.
Άρθρο 8 (άρθρο 8 οδηγίας)
Ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων
Με την επιφύλαξη των άρθρων 11 και 12 του π.δ. 17/96, ο εργοδότης διασφαλίζει ότι στους εργαζόµενους, οι
οποίοι εκτίθενται κατά την εργασία σε θόρυβο που είναι ίσος µε ή υπερβαίνει τις κατώτερες τιµές έκθεσης για
ανάληψη δράσης, ή/και στους εκπροσώπους των εργαζοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 4 του
π.δ. 17/96, παρέχεται ενηµέρωση και εκπαίδευση σχετικά µε τους κινδύνους που προκύπτουν από την
έκθεση σε θόρυβο, ιδίως σχετικά µε:
α) τη φύση των κινδύνων αυτών,
β) τα µέτρα που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος προεδρικού διατάγµατος για την εξάλειψη ή την
ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προκύπτουν από το θόρυβο, µε προτεραιότητα στην πηγή του,
συµπεριλαµβανοµένων των περιστάσεων στις οποίες εφαρµόζονται τα µέτρα αυτά,
γ) τις οριακές τιµές έκθεσης και τις τιµές έκθεσης για ανάληψη δράσης που προβλέπονται στο άρθρο 3 του
παρόντος προεδρικού διατάγµατος,
δ) τα αποτελέσµατα της εκτίµησης και της µέτρησης του θορύβου που διενεργούνται κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 4 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, επεξηγώντας παράλληλα τη σηµασία τους και τους
δυνητικούς κινδύνους,
ε) την ορθή χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας της ακοής,
στ) τη χρησιµότητα και τις µεθόδους εντοπισµού και αναφοράς των συµπτωµάτων των ακουστικών βλαβών,
ζ) τις περιστάσεις υπό τις οποίες οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα επίβλεψης της υγείας και το σκοπό αυτής,
σύµφωνα µε το άρθρο 10 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος και
η) ασφαλείς εργασιακές πρακτικές ελαχιστοποίησης της έκθεσης σε θόρυβο µε προτεραιότητα στη πηγή
του.
Άρθρο 9 (άρθρο 9 οδηγίας)
∆ιαβουλεύσεις και συµµετοχή των εργαζοµένων
Οι διαβουλεύσεις και η συµµετοχή των εργαζοµένων ή/και των εκπροσώπων τους πραγµατοποιούνται
σύµφωνα µε το άρθρο 10 του π.δ. 17/96 όσον αφορά τα θέµατα που διέπονται από το παρόν διάταγµα και
ειδικότερα:
- την εκτίµηση των κινδύνων και τον καθορισµό των προς λήψη µέτρων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4,
- τα µέτρα που αποσκοπούν στην αποφυγή ή στη µείωση των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση
σε θόρυβο, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5,
- την επιλογή των µέσων ατοµικής προστασίας της ακοής, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος
1γ.
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ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 10 (άρθρο 10 οδηγίας)
Επίβλεψη της υγείας
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του π.δ. 17/96, εάν τα αποτελέσµατα της εκτίµησης και της µέτρησης
που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος δείχνουν ότι
υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των εργαζοµένων, διενεργείται κατάλληλη επίβλεψη της υγείας των
εργαζοµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια των
εργαζοµένων και την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού.
2. Εργαζόµενος, του οποίου η έκθεση σε θόρυβο υπερβαίνει τις κατώτερες τιµές έκθεσης για ανάληψη
δράσης, δικαιούται ελέγχου της ακοής του από το γιατρό εργασίας, εφόσον υπάρχει υποχρέωση
απασχόλησης γιατρού εργασίας, ή από άλλο γιατρό και αν κριθεί απαραίτητο από αυτούς από
εξειδικευµένο γιατρό.
Σκοπός του ελέγχου αυτού, είναι η έγκαιρη διάγνωση τυχόν απώλειας της ακοής που οφείλεται σε
θόρυβο και η διαφύλαξη της ακουστικής λειτουργίας.
3. Για κάθε εργαζόµενο, ο οποίος υπόκειται σε επίβλεψη της υγείας σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2,
τηρείται και ενηµερώνεται ατοµικός ιατρικός φάκελος.
Οι ιατρικοί φάκελοι περιλαµβάνουν περίληψη των αποτελεσµάτων της επίβλεψης της υγείας, τηρούνται
δε υπό κατάλληλη µορφή έτσι ώστε να είναι δυνατό να τους συµβουλεύεται κανείς αργότερα, χωρίς να
θίγεται το ιατρικό απόρρητο και στα πλαίσια της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.
3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και
άλλες διατάξεις» (111/Α’).
Ο ατοµικός ιατρικός φάκελος 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 και παρακλινικών εξετάσεων.
ε) Την ερµηνεία των αποτελεσµάτων.
στ) Τα στοιχεία από το ιατρικό και επαγγελµατικό ιστορικό του εργαζόµενου και
ζ) Τα µέτρα που λήφθηκαν µε βάση τα αποτελέσµατα των εξετάσεων.
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 είκοσι (20)
τουλάχιστον χρόνια.
Μετά την παρέλευση του διαστήµατος αυτού, οι φάκελοι αποστέλλονται µε µέριµνα του εργοδότη στο
ΚΥΑΕ για ερευνητικούς σκοπούς, εξασφαλίζοντας πάντοτε το ιατρικό απόρρητο.
Αντίγραφα των σχετικών ατοµικών ιατρικών φακέλων παρέχονται στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας
εφόσον ζητηθούν.
Κάθε εργαζόµενος, εφόσον το ζητήσει, έχει πρόσβαση στον ατοµικό του ιατρικό φάκελο.
Σε περίπτωση κατά την οποία µια επιχείρηση παύει τις δραστηριότητές της, οι ατοµικοί ιατρικοί φάκελοι
παραδίδονται στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
4. Όταν από την επίβλεψη της ακουστικής λειτουργίας διαπιστωθεί ότι ένας εργαζόµενος πάσχει από
διαγνώσιµη ακουστική βλάβη, ο γιατρός που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή, εφόσον αυτός το θεωρεί
απαραίτητο, ο εξειδικευµένος γιατρός, εκτιµά κατά πόσον η βλάβη είναι αποτέλεσµα της έκθεσης σε
θόρυβο κατά την εργασία. Στην περίπτωση αυτή:
α) ο εργαζόµενος ενηµερώνεται από το γιατρό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 για το αποτέλεσµα
που τον αφορά προσωπικά
β) ο εργοδότης:
- επανεξετάζει την εκτίµηση των κινδύνων, η οποία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 4,
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-

-

επανεξετάζει τα µέτρα που προβλέπονται για την εξάλειψη ή τη µείωση των κινδύνων σύµφωνα
µε τα άρθρα 5 και 6,
λαµβάνει υπόψη τη γνώµη του γιατρού που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και του τεχνικού
ασφάλειας (άρθρο 4 ν. 1568/85 και άρθρο 4 π.δ. 17/96), προκειµένου να εφαρµόσει τα µέτρα τα
οποία απαιτούνται για την εξάλειψη ή τη µείωση των κινδύνων, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6,
συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης τοποθέτησης του εργαζόµενου σε άλλη θέση εργασίας,
όπου δεν υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω έκθεσής του και
µεριµνά για τη συστηµατική επίβλεψη της υγείας και λαµβάνει µέτρα για την επανεξέταση της
κατάστασης της υγείας κάθε άλλου εργαζοµένου που έχει υποστεί ανάλογη έκθεση.

γ) ο γιατρός που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην αρµόδια
Επιθεώρηση Εργασίας και στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα την ακουστική βλάβη που διέγνωσε.
5. Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της ακοής των εργαζοµένων λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
α) Η παρακολούθηση γίνεται σύµφωνα µε την πρακτική της ιατρικής της εργασίας και περιλαµβάνει αν
χρειάζεται, µια αρχική εξέταση που θα πραγµατοποιείται πριν από την έκθεση σε θόρυβο ή στην
αρχή της έκθεσης. Επίσης περιλαµβάνει περιοδικές εξετάσεις κατά διαστήµατα που ποικίλλουν,
ανάλογα µε τη σοβαρότητα του κινδύνου, τα οποία θα ορίζονται από τον αρµόδιο γιατρό.
β) Κάθε εξέταση συνίσταται τουλάχιστον σε ωτοσκόπηση σε συνδυασµό µε πλήρη ακοοµετρικό έλεγχο.
γ) Η αρχική εξέταση περιλαµβάνει και το ιατρικό ιστορικό. Η αρχική ωτοσκόπηση και ο ακοοµετρικός
έλεγχος επαναλαµβάνονται εντός δώδεκα µηνών.
δ) Η περιοδική εξέταση πραγµατοποιείται τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, εφόσον η έκθεση του
εργαζοµένου δεν υπερβαίνει τις οριακές τιµές έκθεσης.
Άρθρο 11 (άρθρο 11 οδηγίας)
Παρεκκλίσεις
1. Υπό εξαιρετικές συνθήκες, όταν, λόγω της φύσης της εργασίας, η πλήρης και ορθή χρήση των µέσων
ατοµικής προστασίας της ακοής ενδέχεται να προκαλέσει κινδύνους για την υγεία ή την ασφάλεια
µεγαλύτερους από εκείνους που θα προέκυπταν αν δεν χρησιµοποιούνταν, είναι δυνατόν να
χορηγούνται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1α και 1β και του άρθρου 7.
2. Οι παρεκκλίσεις της παραγράφου 1 χορηγούνται µετά από γνωµοδότηση του Συµβουλίου Υγιεινής και
Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.) σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 1568/85 και πρέπει να
συνοδεύονται από όρους που εγγυώνται, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων, ότι οι
κίνδυνοι που απορρέουν από αυτές µειώνονται στο ελάχιστο και ότι οι εργαζόµενοι, στους οποίους
αφορούν, υπόκεινται σε αυξηµένη επίβλεψη της υγείας (άρθρο 10 του παρόντος). Οι παρεκκλίσεις αυτές
επανεξετάζονται ανά τετραετία και καταργούνται µόλις εκλείψουν οι περιστάσεις που τις υπαγόρευσαν.
Άρθρο 12
Κυρώσεις
1. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος επιβάλλονται, ανεξάρτητα
από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 2224/94 «Ρύθµιση θεµάτων
εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, υγιεινής-ασφάλειας, κλπ.» (Α’ 112), όπως τροποποιήθηκε
µε τα άρθρα 16 του ν. 2639/98 «Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 205), 11 παράγρ. 5 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για
την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α’ 111), 4 του
ν. 3227/2004 «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31) και 3 παράγρ. 3
του ν. 3385/2005 «Ρυθµίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 210), µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της κοινής
υπουργικής απόφασης 88555/3293/30.9.88 που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 1836/89 (Α’ 79).
2. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει από αµέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται
οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του ν. 2224/1994 (Α΄ 112) και του άρθρου 17 του ν. 2639/1998,
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 του ν. 3385/2005
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Άρθρο 13
Έλεγχος εφαρµογής
Ο έλεγχος της εφαρµογής του παρόντος ανατίθεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας.
Άρθρο 14 (άρθρα 15 και 17 οδηγίας)
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Από της δηµοσιεύσεως του παρόντος καταργείται το π.δ. 85/91 (Α’ 38), υπό την επιφύλαξη της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7 στο προσωπικό των
εν πλω ποντοπόρων πλοίων αρχίζει από την 15η Φεβρουαρίου 2011.
2. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος π.δ. στους τοµείς της µουσικής και της ψυχαγωγίας αρχίζει
από την 15η Φεβρουαρίου του 2008. Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του
π.δ. 85/91 για το προσωπικό των εν λόγω τοµέων.
3. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος.
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2006

