
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 85/91  
 
Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής 
τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. 
(ΦΕΚ 38/Α/18-3-1991) 
 

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 Άνθρακος 
και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α/70) και τροποποιήθηκε από 
το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 «Εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και άλλες 
διατάξεις» (Α/101) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α/101).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 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 αριθ. 30/27.3.1990 γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.  
5. Την αριθ. Υ 1140/1051173/1390/90 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών Π. 
∆εληµήτσο» (Β/420).  

6. Την αριθ. Υ 1250/15.1.1991 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Συµπλήρωση της Υ 
1201/5.10.1990 Απόφασης του πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 10/τ.Β').  

7. Την 28470/27.4.1990 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εσωτερικών για την ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Κλείτο 
(ΦΕΚ 291/27.4.1990 τ. Β').  

8. Την Υ 1074/14.5.90 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Β.Ε.Τ. για 
ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βασ. Μαντζώρη (ΦΕΚ 325 Β/15.5.90).  

9. Τις αριθ. 678/90 και 115/91 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από 
πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εργασίας, Υγείας Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, του Υπουργού Αναπλ. 
Εθν. Οικονοµίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουµε:  

 
Άρθρο 1 

1. Με το παρόν Προεδρικό ∆ιάταγµα λαµβάνονται µέτρα για την προστασία των 
εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά 
την εργασία σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 86/188/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 
137/24.5.86, σελ. 28).  

2. Το παρόν Π.∆/γµα εφαρµόζεται σε όλους τους εργαζόµενους εκτός από τους 
εργαζόµενους στις θαλάσσιες και στις εναέριες µεταφορές. Οι όροι «εργαζόµενοι στις 
θαλάσσιες και στις εναέριες µεταφορές» αφορούν στο πλήρωµα σκαφών και αεροσκαφών.  

 
Άρθρο 2 

Εννοιολογικοί προσδιορισµοί 
 

Οι τεχνικοί όροι που αναφέρονται στο παρόν Π.∆/γµα νοούνται ως εξής:  
1. Ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση ενός εργαζοµένου LEP,d.  

Η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση ενός εργαζόµενου εκφράζεται σε DB(A) µε την εξίσωση: 
 



 

 
 
όπου  
 
Τe: η ηµερήσια διάρκεια της ατοµικής ηχοέκθεσης ενός εργαζοµένου  
Το: 8 ώρες = 28.800 δευτερόλεπτα  

Ρο: 20 µ Ρα  
ΡΑ: η τιµή σε PASCAL της στιγµιαίας Α- σταθµισµένης ηχητικής πίεσης στην οποία 

εκτίθεται, στον αέρα από ατµοσφαιρική πίεση, ένα άτοµο ανεξάρτητα από τις µετακινήσεις 
του κατά την εργασία. Προσδιορίζεται µε µετρήσεις που διενεργούνται στις θέσεις όπου 
βρίσκονται τα αυτιά του ατόµου κατά την εργασία, κατά προτίµηση την στιγµή της 
απουσίας του, χρησιµοποιώντας τεχνική που να ελαχιστοποιεί την επίδραση στο ηχητικό 
πεδίο.  
Στην ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση δεν λαµβάνεται υπόψη η επίδραση οποιουδήποτε 

ατοµικού ακοοπροστατευτικού µέσου, που θα µπορούσε να έχει χρησιµοποιηθεί.  
2. Εβδοµαδιαίος µέσος όρος των ηµερήσιων τιµών LEP,W.  

Ο εβδοµαδιαίος µέσος όρος των ηµερήσιων τιµών υπολογίζεται µε την εξής εξίσωση:  
 

 
 
όπου (LEP, d)κ είναι οι τιµές της LEP,d για κάθε µία από τις m ηµέρες εργασίας της υπόψη 
εβδοµάδας.  

 
Άρθρο 3 

Εκτίµηση του θορύβου 
 

1. Ο θόρυβος κατά την εργασία εκτιµάται και εφόσον υπάρχει ανάγκη, µετράται 
προκειµένου να επισηµανθούν οι εργαζόµενοι και οι τόποι εργασίας τους οποίους αφορά το 
παρόν Π.∆/γµα και να καθορισθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες εφαρµόζονται οι επί 
µέρους διατάξεις του.  

2. Η εκτίµηση και η µέτρηση του θορύβου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
προγραµµατίζονται και πραγµατοποιούνται κατά τον ενδεδειγµένο τρόπο σε κατάλληλα 
χρονικά διαστήµατα υπό την ευθύνη του εργοδότη. Κάθε δειγµατοληψία πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτική της ηµερήσιας ατοµικής ηχοέκθεσης του εργαζόµενου.  
Οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι και όργανα πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στις 

υφιστάµενες συνθήκες, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τα χαρακτηριστικά του µετρούµενου 
θορύβου, τη διάρκεια έκθεσης, τους παράγοντες του περιβάλλοντος και τα χαρακτηριστικά 
των οργάνων µέτρησης. Πρέπει επίσης να επιτρέπουν να καθορίζονται τα µεγέθη που 
ορίζονται στο άρθρο 2 και να διαπιστώνεται αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, γίνεται 
υπέρβαση των τιµών που καθορίζονται στο παρόν Π.∆/γµα.  

3. Είναι δυνατόν αντί της ατοµικής ηχοέκθεσης να µετράται ο θόρυβος στη θέση 
εργασίας.  
Στην περίπτωση αυτή, το κριτήριο της ατοµικής ηχοέκθεσης αντικαθιστάται από την 

ηχοέκθεση στις θέσεις εργασίας στην καθηµερινή διάρκεια εργασίας τουλάχιστον οκτώ 
ωρών.  

(Τούτο εφαρµόζεται και για τα άρθρα 4 και 10).  



Η εκτίµηση και το πρόγραµµα µετρήσεων γίνονται από τον εργοδότη σε συνεργασία µε 
την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) ή τον αντιπρόσωπο των 
εργαζοµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1568/85. Όπου δεν υπάρχει τέτοια επιτροπή ή 
αντιπρόσωπος των εργαζοµένων η διαβούλευση γίνεται µε τους ίδιους τους εργαζόµενους.  
Αυτή η εκτίµηση ή οι µετρήσεις αναθεωρούνται όταν ευλόγως πιστεύεται ότι δεν είναι 

ορθές ή όταν έχει επέλθει ουσιώδης µεταβολή στην εργασία.  
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων θορύβου φυλάσσονται στην επιχείρηση τουλάχιστον 

για 10 χρόνια και είναι στη διάθεση των εργαζοµένων που εκτίθενται από θόρυβο, του 
τεχνικού Ασφαλείας, του Γιατρού Εργασίας, των µελών της Ε.Υ.Α.Ε. ή αν δεν υπάρχει, του 
αντιπροσώπου των εργαζοµένων καθώς επίσης και της Επιθεώρησης Εργασίας.  

 
Άρθρο 4 

Ενηµέρωση εργαζοµένων 
 

1. Όταν η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση ενός εργαζοµένου ή η µέγιστη τιµή στιγµιαίας µη 
σταθµισµένης ηχητικής πίεσης είναι πιθανό να υπερβούν τα 85 dB(A) και τα 200 Ρα 
αντίστοιχα λαµβάνονται µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι:  
α) στους εργαζοµένους και/ή στους εκπροσώπους τους στην επιχείρηση παρέχεται 

κατάλληλη ενηµέρωση και ενδεχοµένως, εκπαίδευση για:  
τους πιθανούς κινδύνους που διατρέχει η ακοή τους από την ηχοέκθεση, λαµβανοµένων 

υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 6,  
τα  µέτρα που λαµβάνονται κατ' εφαρµογή του παρόντος νόµου,  
την υποχρέωσή τους να συµµορφώνονται µε τα προστατευτικά και προληπτικά µέτρα που 

λαµβάνονται βάσει του άρθρου 5,  
τη χρησιµοποίηση ατοµικών ακοοπροστατευτικών µέσων και το ρόλο της 

παρακολούθησης της λειτουργίας της ακοής σύµφωνα µε το άρθρο 7.  
β) Οι εργαζόµενοι και/ή οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή στην εγκατάσταση έχουν 

πρόσβαση στα αποτελέσµατα της εκτίµησης και µέτρησης του θορύβου που έχουν 
διενεργηθεί κατ' εφαρµογή του άρθρου 3 και µπορούν να λάβουν διευκρινίσεις για τη 
σηµασία τους από τον Τεχνικό Ασφάλειας ή τον Γιατρό Εργασίας ή όπου δεν υπάρχουν από 
τον εργοδότη.  

2. Στις θέσεις εργασίας όπου η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση του εργαζόµενου είναι 
δυνατό να υπερβαίνει τα 85 DB(A) , οι εργαζόµενοι πρέπει να ενηµερώνονται κατάλληλα 
για το πού και πότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6.  
Οι θέσεις εργασίας στις οποίες η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση του εργαζόµενου είναι 
δυνατόν να υπερβαίνει τα 90 DB(A) ή όπου η µεγίστη τιµή της στιγµιαίας µη σταθµισµένης 
ηχητικής πίεσης τα 200 Pa, πρέπει να έχουν την κατάλληλη σήµανση, να οριοθετούνται, και 
αν είναι εύλογα εφικτό, η προσπέλαση σ' αυτές να υπόκειται σε περιορισµούς.  
 

Άρθρο 5 
Μείωση θορύβου 

 
1. Οι κίνδυνοι που δηµιουργούνται από την ηχοέκθεση πρέπει να µειώνονται στο 

κατώτατο εύλογα εφικτό επίπεδο λαµβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο και τα διαθέσιµα 
µέτρα ελέγχου του θορύβου ιδίως στην πηγή.  

2. Όταν η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση ενός εργαζοµένου ή η µέγιστη τιµή της 
στιγµιαίας µη σταθµισµένης ηχητικής πίεσης υπερβούν τα 90 dB(A) και τα 200 Ρα 
αντίστοιχα:  
α) Προσδιορίζονται οι λόγοι αυτών των υπερβάσεων και ο εργοδότης, µε την βοήθεια και 

του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας της Επιχείρησης, καταρτίζει και 
εφαρµόζει ένα πρόγραµµα τεχνικών µέτρων και/ή µέτρων οργάνωσης της εργασίας για να 
µειωθεί εφ' όσον αυτό είναι εύλογα εφικτό, η ηχοέκθεση των εργαζοµένων.  
β) Oι εργαζόµενοι και η Ε.Υ.Α.Ε. ή οι αντιπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή στην 

εγκατάσταση ενηµερώνονται επαρκώς για τις υπερβάσεις αυτές και τα µέτρα που 
ελήφθησαν κατ' εφαρµογήν του εδαφίου α). 



 
Άρθρο 6 

Χρήση ατοµικών ακοοπροστατευτικών µέσων 
 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, όταν η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση ενός 
εργαζοµένου ή η µεγίστη τιµή της στιγµιαίας µη σταθµισµένης ηχητικής πίεσης 
υπερβαίνουν τα 90 dB(A) και τα 200 Ρα αντίστοιχα, πρέπει να χρησιµοποιούνται ατοµικά 
ακοοπροστατευτικά µέσα.  

2. Όταν η ηχοέκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ενδεχόµενο να υπερβεί τα 
85 DB(A), πρέπει να τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων ατοµικά ακοοπροστατευτικά 
µέσα.  

3. Τα ατοµικά ακοοπροστατευτικά µέσα πρέπει να παρέχονται σε επαρκή αριθµό από τον 
εργοδότη, η δε επιλογή του τύπου αυτών των µέσων γίνεται σε συνεργασία µε τους 
ενδιαφερόµενους εργαζόµενους, τον Γιατρό Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφαλείας. Τα 
ακοοπροστατευτικά µέσα πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στον κάθε εργαζόµενο και στις 
συνθήκες εργασίας του λαµβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και την υγεία του. Θεωρούνται 
κατάλληλα και επαρκή αν, εφόσον χρησιµοποιούνται σωστά, ο κίνδυνος για την ακοή είναι 
µικρότερος από τον κίνδυνο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.  

4. Αν η εφαρµογή του παρόντος άρθρου δηµιουργεί κίνδυνο ατυχήµατος, ο κίνδυνος 
αυτός πρέπει να µειώνεται, στο µέτρο που αυτό είναι εύλογα εφικτό, µε τα κατάλληλα 
µέτρα. 

 
Άρθρο 7 

Ιατρική παρακολούθηση 
 

1. Όταν δεν είναι εύλογα εφικτή η µείωση της ηµερήσιας ατοµικής ηχοέκθεσης ενός 
εργαζόµενου σε λιγότερο από 85 DB(A), ο εν λόγω εργαζόµενος δικαιούται 
παρακολούθηση της λειτουργίας της ακοής του από γιατρό και αν αυτός το κρίνει αναγκαίο 
από ειδικευµένο γιατρό.  

2. Στόχος της παρακολούθησης αυτής είναι η διάγνωση οποιασδήποτε µείωσης της ακοής 
που οφείλεται στον θόρυβο και η διατήρηση της λειτουργίας της ακοής.  

3. Τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης της λειτουργίας της ακοής των εργαζοµένων 
φυλάσσονται στην επιχείρηση µε ευθύνη του εργοδότη. Ο κάθε εργαζόµενος έχει πρόσβαση 
στα αποτελέσµατα που τον αφορούν.  
 

Άρθρο 8 
Νέες εγκαταστάσεις 

 
1. α) Όταν σχεδιάζεται, κατασκευάζεται ή πραγµατοποιείται µία νέα εγκατάσταση (νέα 

εργοστάσια, επεκτάσεις ή τροποποιήσεις υφισταµένων εγκαταστάσεων, εγκατάσταση ή 
αντικατάσταση µηχανηµάτων), ο εργοδότης έχει την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων 
του άρθρου 5 παράγραφος 1. Τούτο θα επισηµαίνεται και στη σχετική άδεια που δίδεται από 
τις αρµόδιες αρχές. Στη συνέχεια η αρχή που εξέδωσε την άδεια, θα ενηµερώνει µε 
κοινοποίηση της άδειας, την τοπική Επιθεώρηση Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας ώστε 
οι τεχνικοί υπάλληλοί της να µπορούν να ελέγχουν την ηχοέκθεση των εργαζοµένων και 
γενικώς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Π.∆/τος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
της εγκατάστασης.  
β) Όταν µία νέα διάταξη (εργαλείο, µηχάνηµα, συσκευή κλπ.) που προορίζεται να 

χρησιµοποιηθεί κατά την εργασία, ενδέχεται να προκαλέσει στον εργαζόµενο που την 
χρησιµοποιεί µε τον ενδεδειγµένο τρόπο κατά το συµβατικό οκτάωρο εργασίας, ηµερήσια 
ατοµική ηχοέκθεση ίση ή ανώτερη από 85 DB(A) ή µία στιγµιαία µη σταθµισµένη ηχητική 
πίεση ίση ή ανώτερη από 200 Ρα πρέπει να υπάρχει διαθέσιµη επαρκής πληροφόρηση από 
τον εργοδότη για τον προκαλούµενο θόρυβο σε συγκεκριµένες συνθήκες χρησιµοποίησης.  

 
Άρθρο 9 



Παρεκκλίσεις 
 

1. Στην περίπτωση που σε µία θέση εργασίας η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση του 
εργαζόµενου κυµαίνεται σηµαντικά από την µία µέρα εργασίας στην άλλη, κατ' εξαίρεση 
επιτρέπονται από την Επιθεώρηση Εργασίας, για τους εργαζόµενους που ασχολούνται σε 
ειδικές εργασίες, παρεκκλίσεις από το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 
το άρθρο 7 παράγραφος 1, αλλά µόνο µε την προϋπόθεση ότι ο εβδοµαδιαίος µέσος όρος 
ηχοέκθεσης του εργαζόµενου, όπως προκύπτει από κατάλληλο έλεγχο, δεν υπερβαίνει την 
οριακή τιµή που καθορίζεται στις εν λόγω διατάξεις.  

2. α) Σε εξαιρετικές καταστάσεις που δεν είναι εύλογα εφικτό να µειωθεί, µε τεχνικά 
µέσα ή µε µέτρα οργάνωσης της εργασίας, η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση σε τιµές κάτω 
από 90 DB(A) και να εξασφαλισθεί ότι τα ατοµικά ακοοπροστατευτικά µέσα που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 είναι επαρκή και κατάλληλα κατά την έννοια της παραγράφου 3 
δεύτερο εδάφιο του εν λόγω άρθρου, οι Επιθεωρήσεις Εργασίας µπορούν να επιτρέψουν 
παρεκκλίσεις από τη διάταξη αυτή για περιορισµένα χρονικά διαστήµατα, που µπορούν 
όµως να ανανεώνονται. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιµοποιούνται ατοµικά 
ακοοπροστατευτικά µέσα που παρέχουν τον υψηλότερο βαθµό προστασίας που είναι εύλογα 
εφικτός.  
β) Επιπλέον, οι Επιθεωρήσεις Εργασίας µπορούν κατ' εξαίρεση να επιτρέπουν, για τους 

εργαζόµενους που ασχολούνται σε ειδικές εργασίες, παρεκκλίσεις από το άρθρο 6 
παράγραφος 1, αν η εφαρµογή αυτής της διάταξης επιφέρει αύξηση του συνολικού κινδύνου 
που διατρέχει η υγεία και/ή η ασφάλεια των εργαζοµένων αυτών και αν η µείωση του 
κινδύνου αυτού µε άλλα µέσα δεν είναι εύλογα εφικτή. Οι επιθεωρήσεις Εργασίας θα 
ενηµερώνουν για τις παρεκκλίσεις τη ∆ιεύθυνση Συνθηκών Εργασίας του Υπουργείου 
Εργασίας, η οποία θα διαβιβάζει κάθε 2 χρόνια στην αρµόδια Επιτροπή Ε.Ο.Κ. γενική 
επισκόπηση των παρεκκλίσεων που αναφέρεται στα σηµεία α) και β).  
γ) Οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στα σηµεία α) και β) πρέπει να συνοδεύονται από 

όρους που θα εξασφαλίζουν, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων, την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προκύπτουν από αυτές. Επανεξετάζονται περιοδικά και 
ανακαλούνται µόλις αυτό είναι εύλογα εφικτό. 

 
Άρθρο 10 

 
1. Η µέτρηση του θορύβου και η παρακολούθηση της λειτουργίας της ακοής των 

εργαζοµένων πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε µεθόδους που ανταποκρίνονται τουλάχιστον 
στις διατάξεις των άρθρων 3 και 7 του παρόντος αντίστοιχα.  

2. Στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του παρόντος αναγράφονται ενδείξεις για τη µέτρηση του 
θορύβου και την παρακολούθηση της λειτουργίας της ακοής των εργαζοµένων.  
 

Άρθρο 11 
Κυρώσεις 

 
1. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος επιβάλλονται, 

ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 35, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 
33 του ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων», όπως τροποποιήθηκαν µε την 
παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 1682/87 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής-
Προγραµµατικές Συµφωνίες και αναπτυξιακές συµβάσεις, ένταξη επενδύσεων στα 
µεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, τροποποίηση του ν. 1262/1982 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 14Α/16.2.87).  

2. Για τη διοικητική κύρωση του προστίµου όσον αφορά το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και 
τους Ο.Τ.Α. ισχύει το άρθρο 6 της απόφασης αρ. 88.555/88 που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 
του ν. 1836/89.  

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



Άρθρο 12 
Επιφύλαξη ισχύος αυτού του Π. ∆/τος 

Οι ειδικότερες ρυθµίσεις των άρθρων 1 έως 4 της αριθ. 88555/30.9.88 απόφασης που 
κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 1836/1989 όσον αφορά την εφαρµογή του ν. 1568/85 
ισχύουν και για την εφαρµογή του ∆ιατάγµατος αυτού. 
 

Άρθρο 13 
 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος τα Παραρτήµατα Ι και 
ΙΙ της Οδηγίας 86/188/ΕΟΚ, τα οποία έχουν ως ακολούθως:  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 
 

Α. 1. Γενικά  
Τα µεγέθη που αναφέρονται στο άρθρο 2:  
α) Είτε µετρούνται απευθείας µε ολοκληρωτικά ηχόµετρα.  
β) είτε υπολογίζονται µε βάση τ' αποτελέσµατα των µετρήσεων της ηχητικής πίεσης και 

της διάρκειας της ηχοέκθεσης.  
Οι µετρήσεις µπορούν να γίνονται στις θέσεις εργασίας των εργαζοµένων ή µε τη 

βοήθεια οργάνων που προσαρτώνται πάνω στο άτοµο.  
Το σηµείο όπου γίνονται οι µετρήσεις καθώς και η διάρκεια των µετρήσεων αυτών πρέπει 

να είναι τα ενδεδειγµένα ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισµός της ηχοέκθεσης κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας εργασίας.  

2. Τεχνικός εξοπλισµός  
α) Αν χρησιµοποιείται ολοκληρωτικό ηχόµετρο µέσου όρου, θα πρέπει να τηρούνται οι 
προδιαγραφές του «Πρότυπου ΕΛΟΤ 1106» ή ισοδύναµου.  
Αν χρησιµοποιούνται ηχόµετρα, θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 869/86, 

ή ισοδύναµες. Θα προτιµούνται όργανα που διαθέτουν δείκτη υπερφόρτωσης.  
Αν η µέθοδος µέτρησης περιλαµβάνει, ως ενδιάµεσο στάδιο, την εγγραφή δεδοµένων σε 

µαγνητοταινία, τότε κατά την ανάλυσή τους θα λαµβάνονται υπόψη τα ενδεχόµενα 
σφάλµατα που οφείλονται στις διαδικασίες εγγραφής και αναπαραγωγής.  
β) Το όργανο που χρησιµοποιείται για την απευθείας µέτρηση της µεγίστης τιµής 

(κορυφοτιµής) της στιγµιαίας µη σταθµισµένης ηχητικής πίεσης θα έχει σταθερά χρόνου 
ανόδου όχι µεγαλύτερη από τα 100 µς.  
γ) Όλα τα όργανα θα βαθµονοµούνται σε εργαστήριο κατά τα ενδεδειγµένα χρονικά 

διαστήµατα.  
3. Μετρήσεις  
α) ∆ιεξάγεται επί τόπου έλεγχος στην αρχή και στο τέλος κάθε ηµέρας µετρήσεων.  
β) H µέτρηση της ηχητικής πίεσης θα πρέπει να γίνεται κατά προτίµηση σε αδιατάρακτο 

ηχητικό πεδίο στη θέση εργασίας (δηλαδή χωρίς να βρίσκεται εκεί το ενδιαφερόµενο άτοµο) 
και το µικρόφωνο πρέπει να είναι τοποθετηµένο στο σηµείο ή στα σηµεία όπου βρίσκεται 
κανονικά το πιο εκτεθειµένο αυτί.  
Αν η παρουσία του ενδιαφεροµένου ατόµου είναι απαραίτητη:  
β.1) Το µικρόφωνο θα πρέπει να τοποθετείται σε µία απόσταση από το κεφάλι του που να 

µειώνει, κατά το δυνατόν την επίδραση της ηχοπερίθλασης και της απόστασης στη 
µετρούµενη τιµή (0,1 m είναι µία καλή απόσταση).  
β.2) αν το µικρόφωνο πρέπει να τοποθετηθεί πολύ κοντά στο σώµα, θα πρέπει να γίνουν 

οι κατάλληλες προσαρµογές, ώστε να είναι δυνατό να προσδιορίζεται µία ισοδύναµη 
ηχητική πίεση αδιατάρακτου ηχητικού πεδίου.  
γ) Εν γένει, τα χαρακτηριστικά χρονικής στάθµισης «S» και «F» είναι αξιόπιστα εφόσον 

το χρονικό διάστηµα της µέτρησης είναι µεγάλο σε σχέση µε τη σταθερά χρόνου της 
στάθµισης που έχει επιλεγεί αλλά δεν ενδείκνυται για τον προσδιορισµό του LAeq,Te όταν η 
στάθµη του θορύβου παρουσιάζει ιδιαίτερα γρήγορες διακυµάνσεις.  
δ) Έµµεση µέτρηση της ηχοέκθεσης:  



Το αποτέλεσµα της απευθείας µέτρησης του LAeq.Te µπορεί να υπολογισθεί κατά 
προσέγγιση εφόσον είναι γνωστή η διάρκεια της ηχοέκθεσης και µετρηθούν οι περιοχές 
τιµών της ηχοστάθµης που µπορούν να προσδιοριστούν σαφώς. δειγµατοληπτική µέθοδος 
και στατιστική κατανοµή µπορούν να αποδειχθούν χρήσιµες.  

4. Ακρίβεια της µέτρησης του θορύβου και του προσδιορισµού της ηχοέκθεσης.  
Ο τύπος των χρησιµοποιουµένων οργάνων και η τυπική απόκλιση των αποτελεσµάτων 

επηρεάζουν την ακρίβεια της µέτρησης.  
Κατά τη σύγκριση µε µία οριακή τιµή θορύβου, η ακρίβεια της µέτρησης είναι εκείνη που 

καθορίζει την περιοχή των τιµών των ενδείξεων όταν δεν µπορεί να ληφθεί απόφαση για το 
αν έχουν ξεπεραστεί οι οριακές τιµές. Αν δεν είναι δυνατό να ληφθεί απόφαση, η µέτρηση 
πρέπει να επαναληφθεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια.  
Οι ακριβέστερες µετρήσεις επιτρέπουν τη λήψη απόφασης σε όλες τις περιπτώσεις.  

 
Β. Οι µικρής διάρκειας µετρήσεις µε απλά ηχόµετρα είναι απόλυτα ικανοποιητικές στην 

περίπτωση εργαζοµένων που επιδίδονται χωρίς να αλλάζουν θέση, σε επαναλαµβανόµενες 
δραστηριότητες που παράγουν, σε γενικές γραµµές, τις ίδιες στάθµες ευρυζωνικού θορύβου 
όλη την ηµέρα. Όταν όµως η ηχητική πίεση στην οποία εκτίθεται ένας εργαζόµενος 
παρουσιάζει διακυµάνσεις που εκτείνονται σε µεγάλη περιοχή σταθµών και/ή έχουν 
ακανόνιστα χρονικά χαρακτηριστικά, ο προσδιορισµός της ηµερήσιας ατοµικής ηχοέκθεσης 
ενός εργαζόµενου γίνεται όλο και πιο περίπλοκος. στην περίπτωση αυτή η ορθότερη 
µέθοδος συνίσταται στη µέτρηση της ηχοέκθεσης καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας µε 
ολοκληρωτικό ηχόµετρο.  
Όταν ένα ολοκληρωτικό ηχόµετρο που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του 

«Πρότυπου ΕΛΟΤ 1106» ή ισοδυνάµου, (το οποίο καλύπτει ικανοποιητικά την περίπτωση 
της µέτρησης της ισοδύναµης στάθµης της ηχητικής πίεσης παλµικού θορύβου) τηρεί 
τουλάχιστον τις απαιτήσεις του τύπου Ι και έχει δεόντως βαθµονοµηθεί σε εργαστήριο 
πρόσφατα και αν το µικρόφωνο έχει τοποθετηθεί σωστά (βλ. σηµείο 3β) τα αποτελέσµατα 
επιτρέπουν, πλην εξαιρέσεων, να ληφθεί απόφαση για το αν έχει γίνει υπέρβαση µιας 
δεδοµένης ηχοέκθεσης (πρβ. σηµείο 3,δ) ακόµα και σε περίπλοκες καταστάσεις. Εποµένως, 
η µέθοδος αυτή έχει γενική εφαρµογή και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέθοδος αναφοράς.  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της ακοής των εργαζοµένων λαµβάνονται 

υπόψη τα ακόλουθα:  
1. Η παρακολούθηση θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την πρακτική της ιατρικής της 

εργασίας και να περιλαµβάνει:  
Αν χρειάζεται, µία αρχική εξέταση που θα πραγµατοποιείται πριν από την έκθεση στο 

θόρυβο ή στην αρχή της έκθεσης.  
Περιοδικές εξετάσεις κατά διαστήµατα που θα ποικίλουν ανάλογα µε τη σοβαρότητα του 

κινδύνου και θα ορίζονται από το γιατρό.  
2. Κάθε εξέταση θα πρέπει να συνίσταται τουλάχιστον σε ωτοσκόπηση σε συνδυασµό µε 

ακοοµετρικό έλεγχο, που θα περιλαµβάνει ακοοµέτρηση κατωφλίου αερόφερτου καθαρού 
τόνου σύµφωνα µε το σηµείο 5.  

3. Η αρχική εξέταση θα πρέπει να περιλαµβάνει και το ιατρικό ιστορικό. η αρχική 
ωτοσκόπηση και ο ακοοµετρικός έλεγχος πρέπει να επαναλαµβάνονται εντός 12 µηνών.  

4. Η περιοδική εξέταση θα πρέπει να πραγµατοποιείται τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια 
εφόσον η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση του εργαζόµενου παραµένει µικρότερη από 90 
DB(A).  

5. Ο ακοοµετρικός έλεγχος θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 
976/88 ή ισοδυνάµου, που συµπληρώνονται ως εξής:  



Η ακοοµέτρηση καλύπτει επίσης τη συχνότητα 8000Hz η στάθµη του θορύβου του 
περιβάλλοντος επιτρέπει τη µέτρηση της στάθµης κατωφλίου ακοής ίσης προς 0 dB σε 
σχέση µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 285/80 ή ισοδύναµο.  
Ωστόσο, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλες µέθοδοι, αρκεί να δίνουν συγκρίσιµα 
αποτελέσµατα.  
 

Άρθρο 14 
 

Η ισχύς του ∆ιατάγµατος αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβέρνησης.  
Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 

∆ιατάγµατος.  
 

Αθήνα, 5 Μαρτίου 1991 
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