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    ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανομής 

 
 
Θέμα:  Ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ. 149/2006 «Ελάχιστες 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» 

 
Με το π.δ. 149/2006 (ΦΕΚ Α/159) έγινε εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με την οδηγία 
2003/10/ΕΚ, η οποία καθόρισε τις ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά την προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους, οι οποίοι προκύπτουν 
ή ενδέχεται να προκύψουν λόγω της έκθεσης σε θόρυβο. 
 
Η εν λόγω οδηγία είναι η 17η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ. Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις της οδηγίας ισχύουν πέραν των 
γενικών προβλέψεων της οδηγίας πλαισίου, οι οποίες φυσικά εξακολουθούν να ισχύουν. 
Κατά  αναλογία και οι διατάξεις του π.δ. 149/2006, καθορίζουν τις ειδικότερες σχετικές 
διατάξεις πέραν εκείνων που έχουν καθοριστεί με το ν. 1568/85, το π.δ. 17/96 και τα άλλα 
σχετικά ειδικά προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις. 
 
Ως το 2008 πρόκειται να ακολουθήσει η εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία 2004/40/ΕΚ 
«Περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας όσον αφορά την έκθεση των 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία)» (18η ειδική οδηγία). 
 
Τα κυριότερα σημεία του διατάγματος είναι τα ακόλουθα: 
 

1. Στο άρθρο 2 δίνονται οι ορισμοί για την κορυφοτιμή της ηχητικής πίεσης, την 
ημερήσια στάθμη έκθεσης σε θόρυβο και την εβδομαδιαία στάθμη έκθεσης σε 
θόρυβο. 

2. Στο άρθρο 3 καθορίζεται η οριακή τιμή έκθεσης, η ανώτερη τιμή έκθεσης για 
ανάληψη δράσης και η κατώτερη τιμή έκθεσης για ανάληψη δράσης, όσον αφορά τις 
ημερήσιες στάθμες έκθεσης σε θόρυβο και τις κορυφοτιμές της ηχητικής πίεσης. 

3. Στο άρθρο 4 καθορίζονται λεπτομερώς οι σχετικές με τον προσδιορισμό και την 
εκτίμηση των κινδύνων προβλέψεις. 

4. Στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται οι διατάξεις που αποσκοπούν στην αποφυγή ή τη 
μείωση της έκθεσης. Συγκεκριμένα προβλέπεται: 
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α) Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την έκθεση σε θόρυβο πρέπει να εξαλείφονται στην πηγή 
προέλευσής τους ή να μειώνονται στο ελάχιστο. 
β) Εάν η έκθεση υπερβεί 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. 
γ) 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, ενώ παράλληλα οι χώροι όπου βρίσκονται οι θέσεις αυτές πρέπει να οριοθετούνται 
και η πρόσβαση σε αυτούς να περιορίζεται, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και 
δικαιολογείται από τον κίνδυνο έκθεσης. 
δ) Σε περιπτώσεις δραστηριοτήτων όπου 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. 
ε) Δίνεται έμφαση στην προστασία ιδιαίτερα ευαίσθητων ομάδων κινδύνου. 
 

5. Στο άρθρο 6, καθορίζεται ότι σε περίπτωση που οι κίνδυνοι που προέρχονται από την 
έκθεση σε θόρυβο δεν είναι δυνατόν να προληφθούν με άλλα μέσα, τίθενται στη 
διάθεση των εργαζομένων κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας της ακοής. Επίσης, 
ο εργοδότης καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει τη χρήση αυτών των 
μέσων και είναι υπεύθυνος να εξακριβώσει την αποτελεσματικότητά τους. 

6. Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι προβλέψεις για τον περιορισμό της έκθεσης των 
εργαζομένων σε θόρυβο και συγκεκριμένα ότι: 

α) Σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εκτίθενται σε τιμές έκθεσης άνω των 
οριακών. 
β) Εάν παρά τα μέτρα που ελήφθησαν κατ΄ εφαρμογή του διατάγματος, σημειώνεται 
υπέρβαση των οριακών τιμών έκθεσης, ο εργοδότης οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις 
κατάλληλες ενέργειες για να μειωθεί η έκθεση σε επίπεδα χαμηλότερα από την αντίστοιχη 
οριακή τιμή έκθεσης να εντοπίσει τους λόγους που προκάλεσαν την υπέρβαση και να λάβει 
κατάλληλα μέτρα πρόληψης για να αποφευχθεί τυχόν νέα υπέρβαση. 
 

7. Στα άρθρα 8 και 9 αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις για την ενημέρωση – 
εκπαίδευση καθώς και για τη διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων. 

8. Στο άρθρο 10 αναφέρονται λεπτομερώς οι διατάξεις για την επίβλεψη της υγείας των 
εργαζομένων. Μεταξύ άλλων, καθορίζεται ότι κάθε εργαζόμενος που εκτίθεται σε 
θόρυβο, ο οποίος υπερβαίνει τις κατώτερες τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης, 
δικαιούται ιατρικού ελέγχου της ακοής του. Επίσης, προσδιορίζονται τα στοιχεία που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την παρακολούθηση της λειτουργίας της ακοής 
των εργαζομένων. 

9. Στο άρθρο 11 περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις όπου υπάρχει δυνατότητα χορήγησης 
παρεκκλίσεων υπό ορισμένες όμως προϋποθέσεις. 

10. Τέλος στα άρθρα 12, 13 και 14 περιλαμβάνονται οι διατάξεις που αφορούν τις 
κυρώσεις, τον έλεγχο εφαρμογής και την έναρξη ισχύος του. 
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