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Προστασία των εργαζοµένων
από την έκθεσή τους στον θόρυβο
Π.∆. 149/2006*
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«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 στην
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. Κατ’ 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:
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) ∆ίνεται 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.
________________________
* Aνακοίνωση Αρ. Πρωτ. οικ. 130238/06 της Γενικής ∆ιεύθυνσης Συνθηκών
και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης.

Έχουµε φθάσει
στην άκρη του γκρεµού
Tον κώδωνα του κινδύνου για το µέλλον της ανθρωπότητας εξαιτίας των αυξανόµενων περιβαλλοντικών προβληµάτων, έκρουσε ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας στο Παγκόσµιο
Επιστηµονικό Φόρουµ (World Science Forum) που έλαβε
χώρα στη Βουδαπέστη υπό την αιγίδα του Προέδρου της
Ουγγρικής ∆ηµοκρατίας Λάζλο Σολιόµ. Στο Φόρουµ µαζί
µε τον Κάρολο Παπούλια ένωσαν και τη δική τους κραυγή
αγωνίας για το Περιβάλλον και οι Πρόεδροι της Κροατίας,
της Αυστρίας και της Ουγγαρίας, που συγκροτούν όλοι µαζί
την οµάδα των λεγοµένων «Πράσινων Προέδρων».
Στη οµιλία του ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ανέφερε
χαρακτηριστικά:
«Οι ψευδαισθήσεις έχουν τελειώσει. Η καταστροφή είναι
εδώ, µπροστά µας: Υπερθέρµανση του πλανήτη, ερηµοποίηση, ακραία καιρικά φαινόµενα, ανύψωση της στάθµης του
νερού, υποχώρηση των παγετώνων, επικίνδυνη µόλυνση της
ατµόσφαιρας. Σήµερα όλοι συµφωνούν, πολιτικοί όλων των
αποχρώσεων και πολίτες όλων των τάξεων, ότι πρέπει κάτι
να γίνει».
Τόνισε ακόµη πως οι κυβερνήσεις πρέπει να προχωρήσουν
άµεσα στην υιοθέτηση µέτρων για την αντιστροφή της
πορείας, που οδηγεί στην καταστροφή του περιβάλλοντος,
λέγοντας ότι: «τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων. Πρέπει
να ενώσουµε τις δυνάµεις µας, ώστε να υπάρξουν ρητές
δεσµεύσεις των κυβερνήσεων σε συγκεκριµένα µέτρα.
Έχουµε ευθύνη, απέναντι στους λαούς που εκπροσωπούµε,
απέναντι στις επόµενες γενιές, να ενώσουµε τις δυνάµεις µας
για να εξελιχθεί η παγκόσµια συζήτηση για την προστασία
του περιβάλλοντος σε πολιτική πράξη» και επεσήµανε πως
«η αγορά δεν µπορεί να είναι ο απόλυτος ρυθµιστικός
παράγοντας».
Ο Κάρολος Παπούλιας στάθηκε στις καταστροφικές
πυρκαγιές στην Ελλάδα το περασµένο καλοκαίρι, κάνοντας
λόγο για «αποκάλυψη µιας δραµατικής αλήθειας, ότι, δηλαδή,
η οικολογική καταστροφή µας αφορά άµεσα και προσωπικά,
ότι αγγίζει και απειλεί καθέναν από εµάς». Σηµείωσε πως
η ελληνική εµπειρία δεν είναι µοναδική, αλλά «είναι το
συλλογικό πεπρωµένο, εφόσον δεν ανακοπεί η πορεία της
ανθρωπότητας προς τον όλεθρο. Η δηµοκρατία δεν έχει
απολύτως κανένα νόηµα σε µια έρηµο», υπογράµµισε ο
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας και πρόσθεσε:
«Ούτε η βελτίωση των δεικτών της οικονοµίας έχει ουσιαστικό περιεχόµενο σε πόλεις που ασφυκτιούν από το
τσιµέντο και το διοξείδιο του άνθρακα. Η αυταπάτη της
ανθρώπινης παντοδυναµίας είναι κακός οδηγός. Η υπόθεση
του περιβάλλοντος είναι έντονα φιλοσοφική. Ισορροπία
δεν πρόκειται να βρεθεί εάν δεν γίνει κοινή συνείδηση ότι
ατοµική ευτυχία δεν µπορεί να υπάρξει µέσα στη συνολική
καταστροφή. Πρέπει να επαναφέρουµε τη λογική στο επίκεντρο της προσέγγισής µας, µετά από πολλά χρόνια
πραγµατικής παράνοιας. Ας µην ξεχνάµε ότι ούτε οι ισχυροί
µπορούν να απαλλαγούν από την κοινή µας µοίρα».

Mη αναστρέψιµες οι συνέπειες
των κλιµατικών αλλαγών
• Αύξηση της θερµοκρασίας στον πλανήτη από
1,1 έως 6,4 βαθµούς Κελσίου έως το 2100 σε
σχέση µε την περίοδο 1980-1999.
• Aύξηση της στάθµης της επιφάνειας των ωκεανών από 0,18 έως 0,59 µ. στα τέλη του αιώνα σε
σχέση µε την περίοδο 1980-1999.
• Κύµατα καύσωνα και ισχυρές βροχοπτώσεις
θα πλήττουν συχνότερα τον πλανήτη, ενώ οι
τροπικοί κυκλώνες και οι τυφώνες θα έχουν
µεγαλύτερη ένταση.
Οι συνέπειες από τις κλιµατικές αλλαγές µπορεί να
είναι µη αναστρέψιµες προειδοποιούν οι ειδικοί της
∆ιακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για το Κλίµα, οι
οποίοι υιοθέτησαν στη Βαλένθια κείµενο περίληψης
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της τέταρτης έκθεσής τους που απευθύνεται στους
ηγέτες του πλανήτη. Το στάδιο αυτό των εργασιών
της ∆ιακυβερνητικής για την Kλιµατική Aλλαγή,
αποτέλεσε αντικείµενο έντονων συζητήσεων µε
ορισµένες χώρες όπως οι ΗΠΑ να εκτιµούν ότι η
έκφραση µη αναστρέψιµη δεν ανταποκρίνεται σε
κανέναν επιστηµονικό όρο. Οι ευρωπαϊκές χώρες
κυρίως, επέµειναν να παραµείνει στο κείµενο η
διατύπωση αυτή εκτιµώντας ότι αποτυπώνει την
πραγµατικότητα.
Οι ειδικοί της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής του
ΟΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή συµφώνησαν σε ένα
κείµενο περίληψης της τέταρτης έκθεσής τους που
αποτελεί σύνθεση σηµαντικών πορισµάτων και βασίζεται στην κατάρτιση πολιτικού προγραµµατισµού
για την καταπολέµηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου.
Η 4η έκθεση της Επιτροπής για το Κλίµα αναφέρεται στην προσεχή πενταετία, συνοψίζει τα τρία
σηµαντικά κεφάλαια που δηµοσιεύτηκαν φέτος και
αφορούν στην επιστηµονική αποτίµηση της υπερθέρµανσης του πλανήτη καθώς και τις συνέπειές
της, ενώ βασίζεται στους τρόπους αντιµετώπισης
των κλιµατικών αλλαγών. Ο προσεχής γύρος των
διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο του ΟΗΕ αρχίζει
στις αρχές ∆εκεµβρίου στο Μπαλί.

Βρείτε πόσο ενεργοβόρο
είναι το σπίτι σας

Ο

οικιακός τοµέας ήταν το 2006 ο µεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας
στην Ελλάδα µε ετήσια κατανάλωση να φτάνει
στις 17,7 τεραβατώρες (TWH), γεγονός που
σηµαίνει µια ποσοστιαία αύξηση της τάξης του
94%, σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990.
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Τότε η κατανάλωση του οικιακού τοµέα ανερχόταν µόλις στις 9,1 TWH, µας υπενθυµίζει το
WWF Ελλάς, και ρωτά: «Ξέρετε πόση ενέργεια
καταναλώνεται καθηµερινά στο σπίτι σας;.
Γνωρίζετε σε πόσες εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) στην ατµόσφαιρα αντιστοιχεί
αυτή η κατανάλωση;». Για να το µάθετε, κάντε
µια επίσκεψη στην ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής οργάνωσης www.wwf.gr/climate για να
υπολογίσετε το ενεργειακό σας αποτύπωµα.
Μπείτε στο εικονικό σπίτι που ετοίµασε το
WWF-Eλλάς. Ακολουθήστε τα βελάκια και απαντήστε στις ερωτήσεις. Στη συνέχεια θα πάρετε
µια ενδεικτική εικόνα για το πόση ενέργεια
καταναλώνετε και σε πόσες εκποµπές CO2
αντιστοιχεί αυτή η κατανάλωση.
Στην ιστοσελίδα, θα βρείτε και συµβουλές για
το πώς µπορείτε να αποφύγετε ένα µέρος αυτών
των εκποµπών, εξοικονοµώντας ενέργεια και
χρήµατα. Μια καλή προσπάθεια που συµβάλλει
στην κατεύθυνση να πάρουµε το κλίµα στα
χέρια µας.

ηµοσκόπηση του BBC σε 21 χώρες αποκαλύπτει ότι
οι πολίτες είναι έτοιµοι να κάνουν τις απαιτούµενες
θυσίες για την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών.
Τέσσερις στους πέντε από τους 22.000 ερωτηθέντες
είπαν ότι είναι διατεθειµένοι να αλλάξουν τον τρόπο
ζωής τους, συµπεριλαµβανοµένων κατοίκων στις ΗΠΑ
και την Κίνα, τις δύο χώρες που βρίσκονται στην κορυφή
της λίστας εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα τρία
τέταρτα ανέφεραν ότι θα υποστήριζαν ενεργειακούς
φόρους υπό την προϋπόθεση ότι τα χρήµατα θα χρησιµοποιούνταν στην αναζήτηση νέων πηγών ενέργειας, ή
στην καλύτερη διαχείριση των υπαρχουσών.
Σύµφωνα µε τη δηµοσκόπηση, 83% των ερωτηθέντων
σε όλο τον κόσµο συµφωνεί µε την άποψη ότι ο κάθε
πολίτης ξεχωριστά µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο
στην υπόθεση εφόσον προσαρµοστεί στις νέες απαιτήσεις. Σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, και στην
Αµερική, η κοινή γνώµη θεωρεί ότι η τιµή των καυσίµων
που επιβαρύνουν τη κατάσταση θα πρέπει να αυξηθεί.
Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν η Ιταλία και η Ρωσία, όπου σηµαντικό µέρος των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν είναι απαραίτητη η αύξηση της τιµής της
ενέργειας, ενώ στο θέµα αυτό οι Ασιάτες εµφανίζονται
περισσότερο διχασµένοι, µε Κινέζους και Ινδονήσιους
να υποστηρίζουν την αύξηση των τιµών και Ινδούς
και Νοτιοκορεάτες να υποστηρίζουν µεν ενδεχόµενες
αυξήσεις, αλλά περιορισµένης κλίµακας.
Σε ότι αφορά στη φορολογία στα ορυκτά καύσιµα,
50% των ερωτηθέντων στις 22 χώρες τοποθετήθηκαν
υπέρ και 44% κατά. Πιο ένθερµοι υποστηρικτές είναι
οι Κινέζοι, µε ποσοστό 85% υπέρ, ενώ στις υπόλοιπες
χώρες η πλειοψηφία είναι πολύ πιο οριακή. Ωστόσο,
η υποστήριξη για τη φορολογία αυτού του είδους
ενισχύθηκε όταν υπήρχε η προϋπόθεση ότι τα χρήµατα
αυτά θα προορίζονταν για την αύξηση της ενεργειακής
αποτελεσµατικότητας ή την ανάπτυξη «καθαρών» καυσίµων και επιπλέον ότι θα µειωνόταν η φορολογία σε
άλλα είδη προκειµένου να µην επιβαρυνθούν σηµαντικά
οι πολίτες στη συνολική φορολογία που πληρώνουν.
Σε γενικές γραµµές, η δηµοσκόπηση έδειξε ότι οι
πολίτες είναι περισσότερο διατεθειµένοι από τις κυβερνήσεις τους να εφαρµόσουν σοβαρές αλλαγές
στις προσωπικές τους συνήθειες και τον τρόπο ζωής
προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι κλιµατικές αλλαγές.
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