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Ε.Ε. Παρ. 111(1)
Αρ. 4124, 28.7.2006

Κ.Δ.Π. 317/2006

Αριθμός 317
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμοί
του 2006 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 38 του
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των
Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή
των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου
(Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).
Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

,Γιίϊ οτκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
,$% τϊτλή2003/10/ΕΚ
ΕφημερΙδα της
ΕΕ: L 042,
15.02.2003,
σ. 38.

του

Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου

Κοινοβουλίου

και

του

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 Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ'

89(Ι)του 1996 αυτό από το άρθρο 38 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
158(1) του 2001 Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.
25(|) του 2002
'41 (Ι) του 2003
99(|) του 2003.

ΜΕΡΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ασφάλειας και

τίτλος.

Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμοί του
2006.

Ερμηνεία.

2.

Στους παρόντες Κανονισμούς εκτός αν προκύπτει διαφορετική

έννοια από το κείμενο «αιχμή της ηχητικής πίεσης (Ppeak)» σημαίνει τη μέγιστη τιμή της
στιγμιαίας "C", σταθμισμένης κατά τη συχνότητα θορύβου πίεσης·
«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία-
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«εβδομαδιαίο ειτίπεδο έκθεσης στο θόρυβο (LEx,8h)» σημαίνει το
χρονικά σταθμισμένο μέσο όρο των ημερήσιων ειτιπέδων έκθεσης για
προσδιορισμένη εβδομάδα πέντε οκτάωρων εργάσιμων ημερών, όπως
καθορίζεται στην υποσημείωση 2 του σημείου 3.6 του διεθνές
πρότυπου ISO 1999:1990'
«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
«ημερήσιο επίπεδο έκθεσης στο θόρυβο

(LEX,8I.)

[dB(A) re. 20 μΡθ]»

σημαίνει το χρονικά σταθμισμένο μέσο όρο των επιπέδων έκθεσης στο
θόρυβο για προσδιορισμένη εργάσιμη ημέρα οκτώ ωρών, όπως
καθορίζεται στο σημείο 3.6 του διεθνές πρότυπου ISO 1999:1990, και
καλύπτει όλους τους θορύβους που υπάρχουν στην εργασία,
περιλαμβανομένων των παλμικών
«κοινοτική νομοθεσία» σημαίνει το σύνολο των Κανονισμών, Οδηγιών
και Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ρυθμίζουν θέματα
εξοπλισμού εργασίας·
«Νόμος» σημαίνει τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο.
Σκοπός και

3.-(1) Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι να καθοριστούν οι

πεδίο

ελάχιστες

εφαρμογής.

προδιαγραφές

όσον

αφορά

την

προστασία

των

εργοδοτουμένων και αυτοεργοδοτουμένων από τους κινδύνους για την
υγεία και την ασφάλεια τους, οι οποίοι προκύπτουν ή ενδέχεται να
προκύψουν λόγω έκθεσης τους στο θόρυβο, και συγκεκριμένα από
τους κινδύνους για την ακοή.
(2) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται σε δραστηριότητες κατά
τις οποίες οι εργοδοτούμενοι ή/και οι αυτοεργοδοτούμενοι εκτίθενται ή
ενδέχεται να εκτεθούν σε κινδύνους από θόρυβο ως αποτέλεσμα της
εργασίας τους.
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Ετι Ιση 11 η
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίιο (Ι):
5.4.2002.

(3) Οι διατάξεις του Νόμου και των περί Διαχείρισης Θεμάτων
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών εφαρμόζονται
πλήρως όσον αφορά τον τομέα που αναφέρεται στην παράγραφο (1),
με την επιφύλαξη αυστηρότερων ή/και ειδικότερων διατάξεων τιου
περιέχονται σΐΌυς παρόντες Κανονισμούς,

Οριακές τιμές

4.-(1) Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών, οι οριακές τιμές

έκθεσης και

έκθεσης και οι τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης, όσον αφορά τα

τιμές έκθεσης
για την
ανάληψη

ημερήσια επίπεδα έκθεσης στο θόρυβο και τις αιχμές ηχητικής πίεσης,
καθορίζονται ως εξής:

δράσης

(α)

Οριακές τιμές έκθεσης: LEx,Bh = 87 dB(A) και Ppear. = 200 Pa
(140 dBc στα 20 μΡβ), αντιστοίχως,

(β)

ανώτερες τιμές για ανάληψη δράσης: L.Ex,8h = 85 dB(A) και
Ppeak = 140 Pa (137 dBc στα 20 μΡθ), αντιστοίχως,

(γ)

κατώτερες τιμές για ανάληψη δράσης; LEx,8h = 80 dB(A) και
Ppeak = 112 Pa (135 dBc στα 20 μΡθ), αντιστοίχως.

(2) Κατά την εφαρμογή των οριακών τιμών έκθεσης που εκτίθενται
στην παράγραφο (1), ο καθορισμός της πραγματικής έκθεσης του
εργοδοτουμένου ή αυτοεργοδοτουμένου συνυπολογίζει τη μείωση που
παρέχεται από τα ατομικά μέσα προστασίας της ακοής που φέρει ο
εργοδοτούμενος ή αυτοεργοδοτούμενος:
Νοείται ότι στις τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης η επίπτωση
αυτών των μέσων προστασίας δε συνυπολογίζεται.
(3) θ Αρχιεπιθεωρητής, υπό δεόντως αιτιολογημένες συνθήκες, για
δραστηριότητες όπου η ημερήσια έκθεση στο θόρυβο ποικίλλει αισθητά
ανά ημέρα εργασίας, προς εφαρμογή των οριακών τιμών έκθεσης και
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των τιμών έκθεσης για ανάληψη δράσης, δύναται να επιτρέψει όπως
χρησιμοποιείται το επίπεδο εβδομαδιαίας έκθεσης αντί του επίπεδου
ημερήσιας έκθεσης στο θόρυβο για να υπολογίζονται τα επίπεδα
θορύβου

στα

οποία

εκτίθενται

οι

εργοδοτούμενοι

ή

αυτοεργοδοτούμενοι, εφόσον:
(α) Το επίπεδο εβδομαδιαίας έκθεσης στο θόρυβο, όπως
διαπιστώνεται με τη δέουσα παρακολούθηση, δεν υπερβαίνει
την οριακή τιμή έκθεσης των 87 clB(A), και
(β) λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των
κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητες αυτές.
ΜΕΡΟΣ II
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟ ΥΜΕΝΩΝ
Προσδιορισμός

5.-(1) 0 εργοδότης, με βάση τις υποχρεώσεις του που καθορίζονται

και εκτίμηση

στο άρθρο 13 του Νόμου και στις παραγράφους (1) και (2) του

των κινδύνων.

Κανονισμού 4, στην παράγραφο (6) του Κανονισμού 7, και στις
παραγράφους (1) και (2) του Κανονισμού 10 των περί Διαχείρισης
Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, εκτιμά και,
εάν είναι απαραίτητο, μετρά τα επίπεδα του θορύβου στα οποία
εκτίθενται οι εργοδοτούμενοί του.
(2)(α) Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι και συσκευές πρέπει να
προσαρμόζονται στις επικρατούσες συνθήκες, ιδίως ενόψει των
χαρακτηριστικών του μετρούμενου θορύβου, της διάρκειας της έκθεσης
και των χαρακτηριστικών της συσκευής μέτρησης.
(β)

Οι

μέθοδοι

και

συσκευές

που

αναφέρονται

στην

υποπαράγρας>ο (α), πρέπει να επιτρέπουν τον καθορισμό των
παραμέτρων που ορίζονται στον Κανονισμό 2 και τη διαπίστωση ότι,
στη δεδομένη περίπτωση, έχει σημειωθεί υπέρβαση των οριακών
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τιμών του Κανονισμού 4.
(3) Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι μπορούν να περιλαμβάνουν
δειγματοληψία

αντιπροσωπευτική

της

ατομικής

έκθεσης

του

εργοδοτούμενου.
(4) Η εκτίμηση και η μέτρηση που αναφέρονται στην παράγραφο (1)
σχεδιάζονται και εκτελούνται από αρμόδια πρόσωπα ή αρμόδιες
υπηρεσίες ανά κατάλληλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας ιδίως
υπόψη τον Κανονισμό 6 των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία Κανονισμών σχετικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή
τα αρμόδια πρόσωπα.
Τα στοιχεία που προκύπτουν από την εκτίμηση ή/και τη μέτρηση του
επιπέδου έκθεσης στο θόρυβο φυλάσσονται σε κατάλληλη μορφή ώστε
να είναι δυνατό να τα συμβουλευθεί κανείς σε μεταγενέστερο στάδιο.
(5) Κατά την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, στην εκτίμηση
των αποτελεσμάτων της μέτρησης λαμβάνονται υπόψη τα σφάλματα
των μετρήσεων, προσδιοριζόμενα με τη μετρολογική πρακτική.
(6) Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου, την παράγραφο (1) του
Κανονισμού 4 και την παράγραφο (6) του Κανονισμού 7 των περί
Διαχείρισης

Θεμάτων

Ασφάλειας

και

Υγείας

στην

Εργασία

Κανονισμών, ο εργοδότης αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή, κατά τη
διενέργεια της εκτίμησης των κινδύνων, στα ακόλουθα:
(α)

Στο επίπεδο, στον τύπο και στη διάρκεια της έκθεσης,
συμπεριλαμβανομένης κάθε έκθεσης σε θόρυβο παλμικού
χαρακτήρα·

(β)

στις οριακές τιμές έκθεσης και στις τιμές έκθεσης για
ανάληψη δράσης που ορίζονται στον Κανονισμό 4-
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(γ)

σε οποιεσδήποτε επιπτώσεις αφορούν την υγεία και την
ασφάλεια των εργοδοτούμενων που ανήκουν σε ιδιαίτερα
ευαίσθητες ομάδες κινδύνου-

(δ)

εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, σε οποιεσδήποτε επιπτώσεις
στην υγεία και ασφάλεια των εργοδοτούμενων οι οποίες
προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις του θορύβου και των
σχετικών με την εργασία ωτοτοξικών ουσιών και μεταξύ
θορύβου και κραδασμών·

(ε)

σε οποιεσδήποτε έμμεσες επιπτώσεις στην υγεία και την
ασφάλεια των εργοδοτούμενων, οι οποίες 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 βάσει της
συναφούς εθνικής νομοθεσίας-

(ζ)

στην ύπαρξη εναλλακτικών εξοπλισμών που μειώνουν την
εκπομπή θορύβου-

(η)

στην επέκταση της έκθεσης στο θόρυβο και πέραν του
ωραρίου εργασίας, με ευθύνη του εργοδότη-

(θ)

σε κατάλληλες πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά την
επίβλεψη

της

περιλαμβάνονται,

υγείας.
αν

είναι

Στις

πληροφορίες

δυνατόν,

και οι

αυτές
σχετικές

δημοσιεύσεις(ι)

στη διαθεσιμότητα εξοπλισμού προστασίας της ακοής με
επαρκή χαρακτηριστικά εξασθένησης.
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(7)(α) θ εργοδότης πρέπει να έχει στη διάθεσή του γραπτή
εκτίμηση των κινδύνων σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α), της
παραγράφου (2), του Κανονισμού 4 των περί Διαχείρισης Θεμάτουν
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, και να επισημαίνει τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με τους Κανονισμούς 6 έως 9
των παρόντων Κανονισμών.
(β) Η προβλεπόμενη στην υποπαράγραφο (α) εκτίμηση των
κινδύνων, πρέπει να καταγράφεται επί κατάλληλου μέσου και να
φυλάσσεται, ανάλογα με την περίπτωση, στο ειδικό αρχείο ασφάλειας
και υγείας που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο (3) του
Κανονισμού 4 των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία Κανονισμών.
(γ) Η προβλεπόμενη στην υποπαράγραφο (α) εκτίμηση των
κινδύνων, πρέπει να ενημερώνεται ανά διετία και εκτάκτως όταν έχουν
επέλθει σημαντικές

μεταβολές που μπορεί να την

καθιστούν

ξεπερασμένη ή όταν φαίνεται να το επιβάλλουν τα αποτελέσματα της
επίβλεψης της υγείας.
Μέτρα

6.-(1)(α) Λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο και τα διαθέσιμα

αποφυγής

μέτρα ελέγχου του κινδύνου στην πηγή, οι κίνδυνοι που προκύπτουν

ή μείωσης
της έκθεσης

από την έκθεση στο θόρυβο πρέπει να εξαλείφονται στην πηγή
προέλευσης τους ή να περιορίζονται στο ελάχιστο.
(β) Η μείωση αυτών των κινδύνων πρέπει να γίνεται βάσει των
γενικών αρχών πρόληψης που καθορίζονται στο εδάφιο (3) του
άρθρου 13 του Νόμου, και συνυπολογίζοντας συγκεκριμένα τα
ακόλουθα:
(ϊ)

άλλες μεθόδους εργασίας που συνεπάγονται μικρότερη
έκθεση στο θόρυβο·

2730
(ϋ)

επιλογή

κατάλληλου

εξοπλισμού

εργασίας,

λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο της εργασίας, ο
οποίος εκπέμπει τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο, καθώς
και δυνατότητα να παρέχεται στους εργοδοτούμενους
εξοπλισμός εργασίας σύμφωνος με την

κοινοτική

νομοθεσία, με σκοπό ή αποτέλεσμα τη μείωση της
έκθεσης στο θόρυβο-

(iii)

σχεδιασμό και διαμόρφωση των χώρων και θέσεων
εργασίας·

(ίν)

επαρκή

πληροφόρηση

και

κατάρτιση

για

την

εκπαίδευση των εργοδοτούμενων όσον αφορά την ορθή
χρησιμοποίηση

των

εξοπλισμών

εργασίας για τη

μείωση στο ελάχιστο της έκθεσης τους στο θόρυβο(ν)

τεχνική μείωση του θορύβου με:
(ί)

μείωση του αερόφερτου θορύβου, π.χ. με
θωρακίσεις, περιβλήματα, καλύψεις με
ηχοαπορροφητικό υλικό· και

(ϋ)

μείωση του δομόφερτου θορύβου, π.χ. με
απόσβεση ή μόνωση-

(νί)

κατάλληλα προγράμματα συντήρησης του εξοπλισμού

εργασίας, του χώρου εργασίας και των συστημάτων στο
χώρο εργασίας- και

(νϋ)

μείωση του θορύβου μέσω οργάνωσης της εργασίας:
(ϊ)

περιορισμό της διάρκειας και της έντασης της
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έκθεσης- και

(ii)

κατάλληλο πρόγραμμα εργασίας με επαρκείς
περιόδους ανάπαυσης.

(2) Βάσει της εκτίμησης των κινδύνων που προβλέπει ο Κανονισμός
5, εάν η έκθεση υπερβεί τις ανώτερες τιμές για ανάληψη δράσης, ο
εργοδότης καταρτίζει και εφαρμόζει πρόγραμμα το οποίο συνίσταται σε
τεχνικά ή/και οργανωτικά μέτρα, με σκοπό τη μείωση της έκθεσης στο
θόρυβο, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα μέτρα που προβλέπονται στην
παράγραφο (1).

(3) Βάσει της εκτίμησης των κινδύνων που προβλέπει ο Κανονισμός
5, οι θέσεις εργασίας στις οποίες οι εργοδοτούμενοι ενδέχεται να
εκτεθούν σε επίπεδα θορύβου που υπερβαίνουν τις ανώτερες τιμές για
ανάληψη δράσης, επισημαίνονται με κατάλληλη σήμανση:

Νοείται ότι, τα όρια των χώρων αυτών καθορίζονται και η
πρόσβαση σε αυτούς περιορίζεται όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό και
δικαιολογείται από τον κίνδυνο έκθεσης.

(4) Στις περιπτώσεις που, λόγω της φύσης της δραστηριότητας, οι
εργοδοτούμενοι διαθέτουν χώρους ανάπαυσης υπό την ευθύνη του
εργοδότη, ο θόρυβος στους χώρους αυτούς πρέπει να μειώνεται σε
επίπεδο συμβατό με τον προορισμό και τις συνθήκες χρήσης τους.

(5) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 15 των περί Διαχείρισης Θεμάτων
Ασφάλειας

και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, ο εργοδότης

προσαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό
προς τις απαιτήσεις των εργοδοτουμένων που ανήκουν σε ιδιαίτερα
ευαίσθητες ομάδες κινδύνου.
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Ατομική

7.-(1) Εάν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την έκθεση στο θόρυβο

προστασία.

δεν είναι δυνατόν να προληφθούν με άλλα μέσα, ο εργοδότης θέτει στη
διάθεση των εργοδοτουμένιον ατομικά μέσα προστασίας της ακοής τα
οποία χρησιμοποιούνται από αυτούς, κατάλληλα

και

δεόντως

τοποθετημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ελαχίστων
Προδιαγραφών
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
"Ι ρίτο (Ι):

Ασφάλειας

και

Υγείας

(Χρήση

στην

Εργασία

Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) Κανονισμών και της παραγράφου
(2) του Κανονισμού 13 των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, υιτό τους ακόλουθους όρους:

14.12.2001.

(α)

Όταν η έκθεση στο θόρυβο υπερβαίνει τις κατώτερες τιμές
για ανάληψη δράσης, ο εργοδότης θέτει στη διάθεση των
εργοδοτουμένων ατομικά μέσα προστασίας της ακοής·

(β)

όταν η έκθεση στο θόρυβο ισούται με ή υπερβαίνει τις
ανώτερες τιμές για ανάληψη δράσης, η χρήση ατομικών
μέσων προστασίας της ακοής είναι υποχρεωτική- και

(γ)

τα ατομικά μέσα προστασίας της ακοής επιλέγονται κατά
τρόπον ώστε να αποσοβείται ή να ελαχιστοποιείται ο
κίνδυνος για την ακοή.

(2) θ εργοδότης καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει τη
χρήση των μέσων προστασίας της ακοής και είναι υπεύθυνος για την
εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
Περιορισμός

8.-(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (1) του Κανονισμού 16, η

της έκθεσης.

έκθεση του εργοδοτούμενου στο θόρυβο, όπως καθορίζεται στην
παράγραφο (2) του Κανονισμού 4, ουδέποτε πρέπει να υπερβαίνει τις
οριακές τιμές έκθεσης.
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(2) Εάν, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή των
παρόντων Κανονισμών, 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,
και

(γ)

να τροποποιήσει τα μέτρα προστασίας και πρόληψης
προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν επανάληψη.

Ενημέρωση

9. Τηρούμενων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 13 του

και εκπαίδευση

Νόμου και των Κανονισμών 8 και 12 των περί Διαχείρισης Θεμάτων

των εργοδοτούμενων.

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, ο εργοδότης
διασφαλίζει ότι στους εργοδοτούμενους, οι οποίοι εκτίθενται κατά την
εργασία σε θόρυβο που ισούται με ή υπερβαίνει τις κατώτερες τιμές για
ανάληψη

δράσης,

ή/και στους εκπροσώπους τους, παρέχεται

ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με τους κινδύνους αυτούς, ιδίως
σχετικά με:
(α)

Τη φύση των κινδύνων αυτών·

(β)

τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή των παρόντων
Κανονισμών για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση των
κινδύνων

που

προκύπτουν

συμπεριλαμβανομένων

των

από

περιστάσεων

το

θόρυβο,

στις οποίες

εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά·
(γ)

τις οριακές τιμές έκθεσης και τις τιμές για ανάληψη δράσης
που προβλέπει ο Κανονισμός 4·
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(δ)

τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων και των μετρήσεων του
θορύβου που πραγματοποιούνται

κατ' εφαρμογή του

Κανονισμού 5, σε συνδυασμό με εξήγηση της σημασίας
τους και των δυνητικών κινδύνων(ε)

την ορθή χρήση των εξοπλισμών προστασίας της ακοής-

(στ)

τη

χρησιμότητα

και

τις

μεθόδους

εντοπισμού

και

επισήμανσης των συμπτωμάτων των ακουστικών βλαβών
(ζ)

τις συνθήκες υπό τις οποίες οι εργοδοτούμενοι έχουν
δικαίωμα επίβλεψης της υγείας και το σκοπό αυτής,
σύμφωνα με τον Κανονισμό 11-

(η)

τις ασφαλείς εργασιακές πρακτικές ελαχιστοποίησης της
έκθεσης στο θόρυβο.

Διαβουλεύσεις

10. Οι διαβουλεύσεις και η συμμετοχή των εργοδοτούμενων ή/και των

και συμμετοχή

εκπροσώπων τους πραγματοποιούνται σύμφωνα με ίο εδάφιο (10),

των εργοδοτού
μενων.

του άρθρου 13 ίου Νόμου και τον Κανονισμό 11 των περί Διαχείρισης
Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, όσον
αφορά τα θέματα που καλύπτουν οι παρόντες Κανονισμοί και
ειδικότερα:
(α)

Την εκτίμηση των κινδύνων και τον καθορισμό των προς
λήψη μέτρων, όπως αναφέρονται στον Κανονισμό 5,

(β)

τα μέτρα που αποβλέπουν στην αποφυγή ή στη μείωση των
κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση στο θόρυβο,
όπως αναφέρονται στον Κανονισμό 6, και

(γ)

την επιλογή των ατομικών μέσων προστασίας της ακοής
όπως

αναφέρονται

στην

υποπαράγραφο

παραγράφου (1) του Κανονισμού 7.

(γ)

της
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Επίβλεψη

11.-(1) Με την επιφύλαξη του Κανονισμού 14 των περί Διαχείρισης

υγείας.

Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, ο
εργοδότης οφείλει να εξασφαλίσει κατάλληλη επίβλεψη της υγείας των
εργοδοτούμενων του όταν τα αποτελέσματα της εκτίμησης και των
μετρήσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό 5 δείχνουν ότι υπάρχει
κίνδυνος για την υγεία τους.
(2)(α) θ εργοδότης προβαίνει σης κατάλληλες διευθετήσεις ώστε
κάθε εργοδοτούμενος, του οποίου η έκθεση στο θόρυβο υπερβαίνει τις
ανώτερες τιμές για ανάληψη δράσης, να έχει δικαίωμα να ελεγχθεί η
ακουστική του λειτουργία από ιατρό ή κατάλληλο πρόσωπο που
διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, υπό την ευθύνη ιατρού.
(β) θ εργοδότης προβαίνει επίσης στις κατάλληλες διευθετήσεις
ώστε να γίνεται προληπτική δοκιμή μέτρησης της ακοής για τους
εργοδοτούμενους των οποίων η έκθεση στο θόρυβο υπερβαίνει τις
κατώτερες τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης, όταν από την εκιίμηση
και μέτρηση που προβλέπεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 5
προκύπτουν ενδείξεις κινδύνου για την υγεία:
Νοείται ότι, σκοπός των ελέγχων είναι η έγκαιρη διάγνωση
τυχόν απώλειας της ακοής λόγω του θορύβου και η διαφύλαξη της
ακουστικής λειτουργίας.
(3)(α) θ εργοδότης διασφαλίζει ότι τηρείται και ενημερώνεται ατομικός
ιατρικός φάκελος για κάθε εργοδοτούμενο, ο οποίος υπόκειται σε
επίβλεψη της υγείας σύμφωνα με τις παραγράφους (1) και (2).
(β) Οι ιατρικοί φάκελοι που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α),
περιλαμβάνουν περίληψη των αποτελεσμάτων της επίβλεψης της
υγείας και τηρούνται υπό κατάλληλη μορφή έτσι ώστε να είναι δυνατό
να τους συμβουλεύεται κανείς αργότερα, χωρίς να θίγεται το ιατρικό
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απόρρητο.
(γ) Αντίγραφα των ατομικών ιατρικών φακέλων παρέχονται στον
Αρχιεπιθεωρητή ή στον Επιθεωρητή, εφόσον ζητηθούν.
(δ)

Κάθε εργοδοτούμενος έχει πρόσβαση, εφόσον το ζητήσει,

στον ατομικό ιατρικό φάκελο που τον αφορά προσωπικά.
(4) Όταν, από την επίβλεψη της ακουστικής λειτουργίας διαπιστωθεί
ότι εργοδοτούμενος πάσχει από συγκεκριμένη ακουστική βλάβη, ο
ιατρός ή, εφόσον αυτός το θεωρεί απαραίτητο, ειδικός ιατρός, εκτιμά
κατά πόσον η βλάβη είναι πιθανώς το αποτέλεσμα της έκθεσης σε
θόρυβο κατά την εργασία. Στην περίπτωση αυτή:
(α)

θ εργοδοτούμενος ενημερώνεται από τον ιατρό ή άλλο
πρόσωπο με τα κατάλληλα προσόντα για το αποτέλεσμα
που τον αφορά προσωπικά1

(β)

ο εργοδότης:
(ί)

επανεξετάζει την εκτίμηση των κινδύνων, η οποία
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 5,

(ϋ)

επανεξετάζει τα μέτρα που προβλέπονται για την
εξάλειψη ή τη μείωση των κινδύνων σύμφωνα με
τους Κανονισμούς 6 και 7,

(ϋ'ι)

λαμβάνει υπ04.ιη τη γνώμη ειδικού στον τομέα της
επαγγελματικής υγιεινής ή κάθε άλλου προσώπου
με τα κατάλληλα προσόντα ή του Αρχιεπιθεωρητή ή
εκπροσώπου του για να θέσει σε εφαρμογή
οποιαδήποτε μέτρα απαιτούνται για την εξάλειψη ή
τη

μείωση των

κινδύνων

σύμφωνα

με τους
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Κανονισμούς 6 και 7, συμπεριλαμβανομένης της
μετάθεσης του εργοδοτουμένου σε άλλη θέση
εργασίας όπου δεν υπάρχει κίνδυνος έκθεσης του,
και
(ίν)

οργανώνει συστηματική επίβλεψη της υγείας και
λαμβάνει

μέτρα

κατάστασης

για

της

εργοδοτουμένου

την

υγείας
που

επανεξέταση

οποιουδήποτε

έχει

υποστεί

της
άλλου

παρόμοια

έκθεση.
Υποχρεώσεις

12. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 του Νόμου, όλες

αυτοεργοδοτού-

οι υποχρεώσεις που τίθενται από τους Κανονισμούς 5 έως 11 στον

μενων.

εργοδότη σε σχέση με τους εργοδοτούμενούς του, ισχύουν και για τους
αυτοεργοδοτούμενους σε σχέση με τον εαυτό τους.
ΜΕΡΟΣ III
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κώδικας

13.

συμπεριφοράς.

Αρχιεπιθεωρητής

Για

σκοπούς

κοινωνικούς
κατευθυντήριες

εφαρμογής
καταρτίζει,

εταίρους,
γραμμές

των παρόντων
κατόπιν

κώδικα
που

διαβουλεύσεων

συμπεριφοράς
θα

Κανονισμών, ο

βοηθήσει

με

με

τους

πρακτικές

εργοδοτούμενους,

εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενους στους τομείς της μουσικής και της
ψυχαγωγίας, να ανταποκριθούν στις νομικές τους υποχρεώσεις όπως
αυτές ορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς.
Εκθέσεις.

14.-(1) θ Αρχιεπιθεωρητής υποβάλλει στην Επιτροπή, ανά πενταετία,
έκθεση σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών,
αναφέροντας τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων.
(2) Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο (1) περιλαμβάνει
περιγραφή της βέλτιστης πρακτικής για την πρόληψη του θορύβου με
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επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία και άλλων μορφών οργάνωσης της
εργασίας, όπως επίσης και τις δράσεις που αναλαμβάνονται στη
Δημοκρατία για τη γνωστοποίηση παρόμοιων βέλτιστων πρακτικών.
Παρεκκλίσεις

15.-(1) Υπό εξαιρετικές συνθήκες, όταν λόγω της φύσης της εργασίας,
η πλήρης και ορθή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας της ακοής
μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για την υγεία ή την ασφάλεια,
μεγαλύτερους

από

εκείνους

που

θα

προέκυπταν

εάν

δεν

χρησιμοποιούνταν, ο Αρχιεπιθεωρητής, κατ' εξαίρεση, δύναται να
παραχωρεί παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των υποπαραγράφων (α)
και (β) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 7 και του Κανονισμού 8:
Νοείται ότι, οι παρεκκλίσεις επανεξετάζονται ανά διετία και ο
Αρχιεπιθεωρητής

ανακαλεί

παρέκκλιση που έχει παραχωρήσει,

εφόσον εκλείψουν οι προϋποθέσεις που την υπαγόρευσαν.
(2)(α) Οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (1)
παραχωρούνται από τον Αρχιεπιθεωρητή μετά από διαβούλευση με
τους

εργοδότες και τους εργοδοτούμενους

και, όπου κρίνεται

κατάλληλο, με τις αρμόδιες ιατρικές αρχές.
(β) Οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πρέπει
να συνοδεύονται από όρους που εγγυώνται, λαμβάνοντας υπόψη τις
ειδικές περιστάσεις, ότι οι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιορίζονται στο
ελάχιστο και ότι οι επηρεαζόμενοι εργοδοτούμενοι υπόκεινται σε
αυξημένη επίβλεψη της υγείας.
(3)(α) Εργοδότης ή επηρεαζόμενος εργοδοτούμενος, ο οποίος δεν
αποδέχεται την απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή δικαιούται, εντός
προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε
αυτόν της απόφασης, να προσβάλει την απόφαση με γραπτή και
αιτιολογημένη προσφυγή στον Υπουργό.
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(β) θ

Υπουργός έχει εξουσία να αναθέτει

σε έναν ή

περισσότερους λειτουργούς, που υπόκεινται σε αυτόν, την εξέταση
θεμάτων που αφορούν τήν προαναφερόμενη προσφυγή και να απαιτεί
αϊτό αυτούς να του υποβάλουν το πόρισμα τέτοιας εξέτασης, που
λαμβάνει πριν από την τελική απόφαση του επί της προσφυγής.
(γ) θ Υπουργός εξετάζει την προσφυγή, και αφού ακούσει rov
αιτητή, τον καθ'ού η αίτηση και εάν παρίσταται ανάγκη, οποιοδήποτε
άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή δώσει σε αυτούς την ευκαιρία να
υποστηρίξουν γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η
προσφυγή ή η ένσταση σε αυτή, και εκδίδει και διαβιβάζει την
απόφαση του σε αυτούς εντός τριάντα ημερών.
(δ) θ Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει μια από τις ακόλουθες
αποφάσεις:
(ί)

να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(Η)

να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση-

(ίίί)

να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(ίν)

να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση
της προσβληθείσας.

(4) θ ΑρχιεπιΟεωρητής διαβιβάζει, ανά τετραετία, στην Επιτροπή
κατάλογο των παρεκκλίσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (1)
σημειώνοντας τους ακριβείς λόγους και τις περιστάσεις που τον
οδήγησαν στην παραχώρηση των παρεκκλίσεων αυτών.
Μεταβατικές

16.-(1) θ Υπουργός δύναται, με απόφαση του, να επιτρέψει την μη

διατάξεις

εφαρμογή του Κανονισμού 8 αναφορικά με το προσωπικό των
ποντοπόρων πλοίων και στην απόφαση του αυτή καθορίζει την
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περίοδο ισχύος της μη εφαρμογής του Κανονισμού 8, η οποία
περίοδος δεν υπερβαίνει την 15η Φεβρουαρίου 2011.
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Κανονισμού 17, οι περί
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο)
Κανονισμοί

ισχύουν

αναφορικά

με τους

εργοδοτούμενους

και

αυΐΌεργοδοτούμενους του τομέα της μουσικής και της ψυχαγωγίας,
μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2008 και οι παρόντες Κανονισμοί, μέχρι
την εν λόγω ημερομηνία δεν εφαρμόζονται στον εν λόγω τομέα. Την
16η Φεβρουαρίου 2008 οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
(Προστασία από τον Θόρυβο) Κανονισμοί καταργούνται και από την
ημερομηνία αυτή και μετέπειτα θα ισχύουν οι παρόντες Κανονισμοί.
Κατάργηση.

17. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2) του Κανονισμού

Επίσημη

16, οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το

Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
10.5.2002.

Θόρυβο) Κανονισμοί του 2002 καταργούνται.

