Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής
Νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα
Σήµερα στην Ελλάδα
σε σχέση µε τα όρια εκποµπής θορύβου, διατάξεις
οριστασλιες, διαδικασίες ελέγχου κλπ ευρίσκονται σε ισχύ τα ακόλουθα :
Υπ.
Απόφαση
36266/1613
ΦΕΚ 570/Β
Ν. 1650/86
ΦΕΚ 160/Α
Π.∆. 4/88
ΦΕΚ 61/∆

Π.∆. 78
ΦΕΚ 34/Α

Υπ.
Απόφαση
Γ/20/81567/89
8 ΦΕΚ 403/Β
Υπ.
Απόφαση
Γ/20/8/568/89
9 ΦΕΚ 403/Β
ΚΥΑ
59388/3363/88
ΦΕΚ 638 /Β
Υπ.
Απόφαση
69001/1921
ΦΕΚ 751/Β

09-09-86
16-10-86
28-01-88

25-02-88

21-06-88

21-06-88

31-08-88

18-10-88

Π.∆. 231/89
ΦΕΚ 109/Α

24-04-89

Υπ.
Απόφαση
3046/304
ΦΕΚ 59/∆

03-02-89

Υπ.
Απόφαση

30-06-89

Προσδιορισµός της ηχητικής εκποµπής των µηχανηµάτων σε
συµµόρφωση προς τις Οδηγίες 79/113 ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και
85/405/ΕΟΚ
Για την προστασία του περιβάλλοντος - Άρθρο 14 προστασία από
θόρυβο
Περί θορυβωδών εγκαταστάσεων και λειτουργιών σε τουριστικές
εγκαταστάσεις
Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας
συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και µοτοσικλετών,
καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών. Αρθρο 2, παράγραφος 4
Τροποποίηση διατάξεων του Π∆ 78/1988 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε
το Π.∆. 416/91 (ΦΕΚ 152/Α/1991) έγινε µε το Π∆ 38/96 (ΦΕΚ 26/Α16-296)
Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθµη και διάταξη
εξάτµισης των οχηµάτων µε κινητήρα και συναφείς διατάξεις
Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθµη και την διάταξη
εξάτµισης των µοτοσικλετών και συναφείς διατάξεις
Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών
προστίµων του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986
Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριστική τιµή στάθµης θορύβου
µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των
µηχανοκίνητων
αεροσυµπιεστών,
των
πυργογερανών,
των
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης και ισχύος, και των φορητών
συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και αεροσφυρών
Τροποποίηση του Π.∆. 180/79 περί των όρων λειτουργίας
καταστηµάτων πωλήσεως οινοπνευµατωδών
ποτών και κέντρων
διασκέδασης»
Απόφαση πολεοδοµίας, Κτιριοδοµικός κανονισµός
Αρθρο 12 περί Ηχοµόνωσης - Ηχοπροστασίας
Τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε
αναλόγως της χρήσης των να εξασφαλίζεται αποδεκτή ακουστική άνεση,
λαµβάνοντας τα απαραίτητα µέτρα κτιριακής ηχοµόνωσης και
ηχοπροστασίας.
Παράµετροι : Ακουστική άνεση ενός κτιρίου είναι η ικανότητά του να
προστατεύει τους ενοίκους του από εξωγενείς θορύβους και να παρέχει
ακουστικό περιβάλλον κατάλληλο για διαµονή ή για διάφορες
δραστηριότητες.
Τα νέα κτίρια που κατασκευάζονται υπάγονται σε µία από τις πιο κάτω
κατηγορίες ακουστικής άνεσης :
α. Κατηγορία Α: "Υψηλή ακουστική άνεση"
Όταν πληρούνται όλα τα κριτήρια του πίνακα 2 της παρ. 8.
β. Κατηγορία Β: " Κανονική ακουστική άνεση"
Όταν πληρούνται όλα τα κριτήρια του πίνακα 3 της παρ. 8.
γ. Κατηγορία Γ: "Χαµηλή ακουστική άνεση"
Όταν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια του πίνακα 3.
Τα κριτήρια ηχοµόνωσης - ηχοπροστασίας είναι οι οριακές τιµές των
παραµέτρων ακουστικής άνεσης για κάθε είδος ηχοµόνωσης ηχοπροστασίας και κάθε κατηγορία ακουστικής άνεσης.
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3040/304/3-1-89 απόφασης «Κτιριοδοµικός
Κανονισµός» (96 Β /1989)

49977/3068
ΦΕΚ 535/Β
Υπ.
Απόφαση
13352/2635
ΦΕΚ 437/Β
Υπ.
Απόφαση
31708
ΦΕΚ 603/Β
Π.∆. 330/90
ΦΕΚ 131/Α

16-07-90

Αερόφερτος θόρυβος οικιακών συσκευών Εναρµόνιση της Οδηγίας
86/594/ΕΟΚ

18-09-90

Καθορισµός ωρών λειτουργίας και βαθµού έντασης των µεγαφωνικών
εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κλπ. των συνδυασµών και των
υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο των δηµοτικών και
κοινοτικών εκλογών και άλλων λεπτοµερειών
Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
89/629/ΕΟΚ /4-12-1989 για τον περιορισµό του θορύβου που
προκαλείται από υποηχητικά αεριωθούµενα πολιτικά αεροπλάνα
Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο
Μελέτης Περ/κών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου
ειδικών περ/κών µελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις σύµφωνα µε το
Ν. 1650/86

27-09-90

Υπ.
Απόφαση
69269/5387
ΦΕΚ 678/Β

25-10-90

Υπ.
Απόφαση
75308/5512
ΦΕΚ 691/Β
Υπ.
Απόφαση 765
ΦΕΚ 81/Β

02-11-90

Υπ.
Απόφαση
766
ΦΕΚ 83/Β
Π.∆. 85/91
ΦΕΚ38/Α

21-02-91

Καθορισµός οριακών τιµών στάθµης θορύβου των χορτοκοπτικών
µηχανών

18-03-91

Υπ.
Απόφαση
10399
ΦΕΚ 359/Β
Υπ.
Απόφαση
11733
ΦΕΚ 384/Β
Π.∆. 416/91
ΦΕΚ 152/Α

28-05-91

Π.∆. περί προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους που
διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ
Με αυτό το
Π.∆. λαµβάνονται µέτρα για την προστασία των
εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής
τους στο θόρυβο κατά την εργασία εκτός απο τους εργαζοµένους στις
θαλάσσιες και στις εναέριες µεταφορές.
Καθορίζεται ως ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση ενός εργαζοµένου LEP,d,
που εκφράζεται σε dB(A) 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
Καθορισµός της οριακής στάθµης θορύβου των πυργογερανών σε
συµπλήρωση της υπ’ αρ. 69001/1921/18-10-88 Υπ. Απόφασης

Υπ.
Απόφαση
οικ. 17252
ΦΕΚ 395/Β

19-06-92

21-02-91

Καθορισµός του τρόπου ενηµέρωσης των πολιτών και φορέων
εκπροσώπησης του για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα
µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόµου 1650/86
Καθορισµός των οριακών τιµών στάθµης θορύβου των προωθ. γαιών,
των φορτωτών και των φορτωτών - εκσκαφέων.
Τροποποίηση της Υπ. Απόφασης 765/91 έγινε µε την ΚΥΑ οικ Β
11481/523 (ΦΕΚ 295/Β/11-4-97)

10-06-91

Μέτρα καταπολέµησης του θορύβου που εκπέµπεται από τις δοκιµές
που συνοδεύουν την τοποθέτηση και επισκευή συστηµάτων
συναγερµών οχηµάτων

30-09-91

Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. 78/1988 «Καθορισµός των όρων και
προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ενεργειών συντήρησης και
επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων καθώς και τις
διαδικασίες χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών»
(ΦΕΚ /34/Α/1991)
Τροποποίηση διατάξεων του Π∆ 78/1988 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε
το Π.∆. 416/91 (ΦΕΚ 152/Α/1991) έγινε µε το Π∆ 38/96 (ΦΕΚ 26/Α16-296)
Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε περί καθορισµού δεικτών και
ανωτάτων επιτρεποµένων ορίων θορύβου που προέρχεται από την
κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα.
Τα όρια δεικτών κυκλοφοριακού θορύβου είναι:
α. Για το δείκτη Leq (8-20ωρ.) τα 67dΒ(Α)
β. Για το δείκτη L10 (18ωρ) τα 70 dΒ(Α)

Ο κυκλοφοριακός θόρυβος µετριέται ή εκτιµάται σε απόσταση 2.0µ από
την πρόσοψη του οδικού έργου υπό εξέταση κατά την διάρκεια µελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Υπ.
Απόφαση
28340/2440/92
ΦΕΚ 532/Β
Υπ.
Απόφαση Κ1
/ 1244
ΦΕΚ 270/Β
Υπ.
Απόφαση
19567/1725
ΦΕΚ 442/Β

18-08-92

Σε περίπτωση ειδικής ακουστικής προστασίας, όπως π.χ. σχολικά
συγκροτήµατα, νοσοκοµεία κλπ. τα παραπάνω ανώτατα επιτρεπόµενα
όρια δύνανται να µειώνονται κατά 5-10 dΒ(Α) εντός του πεδίου
εφαρµογής του άρθρου 2 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης
Μέτρα για τον περιορισµό της ηχορύπανσης που προέρχεται από
µοτοσικλέτες σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις των οδηγιών 78/1015,
87/56 και 89/235/ΕΟΚ

21-04-93

Ρύθµιση υπαίθριου και πλανόδιου εµπορίου.
Κεφ. Α, παρ. 2 δ.

18-06-93

Περί του θορύβου των δικύκλων µοτοσικλετών.
Με αυτήν την Απόφαση αναστέλλεται η ιςχύς της Κ.Υ.Α 28340 / 2440 /
92 µέχρι την 1.10. 1993 µόνο για τα µεταχειρισµένα τα τιθέµενα το
πρώτο σε κυκλοφορία στη χώρα µας και επαναφέρουµε σε ισχύ τις
διατάξεις της ΚΥΑ Γ 10 / 81588 / 899/ 17.6.88 (ΦΕΚ 403/Β/88) « Περί
έγκρισης τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθµη και τη διάταξη
της εξάτµισης των µοτοσικλετών»

Υπ.
Απόφαση
Α1β/8577
ΦΕΚ 526/Β
ΚΥΑ
25006/2234
ΦΕΚ523/Β
Υπ.
Απόφαση
33356/2931
ΦΕΚ 761/Β
Κ.Υ.Α.
21090/1874
ΦΕΚ 428/Β
Υπ.
Απόφαση
1011/22/19 -δ
ΦΕΚ 546/Β
Ν. 2218/94
ΦΕΚ
90/Α

08-09-93

Αρθρο 21, Υγειονοµικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας
των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος καθώς
και των ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και
καταστηµάτων τροφίµων και ποτών
Τιµές αποδεκτής ηχοστάθµης οχηµάτων σε συµµόρφωση µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 92/97/ΕΟΚ .Τροποποιεί την Οδηγία 70/157/ΕΟΚ

Π.∆. 334/94
ΦΕΚ 176/Α
Υπ.
Απόφαση.
Οικ. 5398/402
ΦΕΚ141/Β
Υπ.
Απόφαση
77921/1440
ΦΕΚ 795/Β
Υπ.
Απόφαση
1011/22/19-κθ
ΦΕΚ 1055 / Β

25-10-94

13-07-93
30-09-93

Ταξινόµηση πετρελαιοκίνητων φορτηγών και λεωφορείων και του
θορύβου των δικύκλων µοτοσικλετών

1993

Έγκριση τύπου των δικύκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου
ης
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30 Ιουνίου 1992.
Καθορισµός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και
συναφών καταστηµάτων

12-06-94

13-06-94

02-03-95

14-09-95

21-12-95

Ιδρυση νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, Τροποποίηση διατάξεων για την
πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις.
(Αρθρο 41 – Αρµοδιότητες Ο.Τ.Α. πρώτης βαθµίδας, παράγραφος 1-ιε,
στην αρµοδιότητα των δήµων και των κοινοτήτων ανήκουν ιδίως ο
έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν και την ηχορύπανση).
Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών . – Προστασία κατά του θορύβου
Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93
ης
Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14
σχετικά µε το ακουστικό προειδοποιητικό σύστηµα
τρίκυκλων οχηµάτων µε κινητήρα
Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις δηµόσιες αρχές
σχετικά µε το περιβάλλον

/ 30 ΕΟΚ του
Ιουνίου 1993 «
των δικύκλων ή
για πληροφορίες

Καθορισµός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και
συναφών καταστηµάτων

Π.∆. 38/96
ΦΕΚ26/Α

16-02-96

Τροποποίηση διατάξεων του Π∆ 78/1988 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε
το Π.∆. 416/91 (ΦΕΚ 152/Α/1991)
Περί καθορισµού των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας
συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και
µοτοποδηλάτων και της διαδικασίας χορήγησης άδειών ίδρυσης και
λειτουργίας αυτών

Αστ. ∆ιάταξη
1023/2/ 37–ια
ΦΕΚ 15/Β

12-01-96

Αστ. ∆ιάταξη
1023/2/37-κε
ΦΕΚ 1028/Β
Π.∆. 224/97
ΦΕΚ 169/Α

12-11-96

Αστυνοµική ∆ιάταξη υπ’ αριθµ. 3
Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας
Οι ώρες κοινής ησυχίας καθορίζονται ως εξής:
α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 ως 17:30 και από 23:00 ως 7:30
β. Κατά τη χειµερινή περίοδο από 15:30 ως 17:30 και από 22:00 ως
7:30
Ως θερινή περίοδο λογίζεται το χρονικό διάστηµα από 1 Απριλίου ως 30
Σεπτεµβρίου και ως χειµερινή το χρονικό διάστηµα από 1η Οκτωβρίου
ως 31 Μαρτίου.
Τροποποιήθηκε µε την Αστ ∆ιάταξη 10/10/12/4-γ/1-2-01 (ΦΕΚ 180/Β/222-01)
Μέτρα ευταξίας και ευκοσµίας Αστυνοµική ∆ιάταξη υπ’ αριθµ. 6

Π.∆. 178/97
ΦΕΚ 151/Α

16-07-97

Υπ.
Απόφαση.
10256/1926
ΦΕΚ 329/∆
ΚΥΑ
οικ Β
11481/523
ΦΕΚ 295/Β

21-04-97

ΚΥΑ
29087/2295
ΦΕΚ 79/Β

07-02-97

Υπ.
Απόφαση
οικ. 34245/
2779
ΦΕΚ 1050/Β
Π.∆. 224/97
ΦΕΚ 169/Α

27-11-97

29-08-97

11-04-97

29.08.97

Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία συνεργείων
συντήρησης
και
επισκευής
αυτοκινήτων,
µοτοσικλετών
και
µοτοποδηλάτων που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκοµµένα ή
µόνο επί ορισµένο χρονικό διάστηµα πριν την 25.02.1988, καθώς και
της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας ορισµένου χρόνου των
συνεργείων αυτών
Κύρωση της Αναθεώρησης 2 της Συµφωνίας « σχετικά µε την υιοθέτηση
οµοιόµορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήµατα,
εξοπλισµό και εξαρτήµατα που δύνανται να τοποθετηθούν και / ή να
χρησιµοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήµατα και τις συνθήκες για την
αµοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται µε βάση τις
προδιαγραφές αυτές», που τέθηκαν σε ισχύ την 16.10.1995
Τροποποίηση της Υ.Α. 3046 /304 / 30-1 –1989
« Κτιριοδοµικός Κανονισµός» (∆ 59), παρ. η
Τροποποίηση της 765 / 14.01.1991 (ΦΕΚ 81 / Β / 21.02.1991) ΚΥΑ
Εθνικής Οικονοµίας. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων,
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου για τον
περιορισµό του θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων µε
καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών εκσκαφέων, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 95/27/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. οικ. 25006 / 2234 / 93 (ΦΕΚ 523 /Β/13.7.1993)
σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/97/ ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 10ης Νοεµβρίου 1992 « για την τροποποίηση της
οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών που αναφέρονται στην αποδεκτή ηχοστάθµη και στις διατάξεις
εξατµίσεως των οχηµάτων µε κινητήρα»
Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την οδηγία 96/20/ΕΟΚ της
ης
Επιτροπής της 27 Μαρτίου 1996 « για την προσαρµογή στην τεχνική
πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου, σχετικά µε την
αποδεκτή ηχητική στάθµη και το σύστηµα εξάτµισης των µηχανοκίνητων
οχηµάτων.
«Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία
συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και
µοτοποδηλάτων που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκοµµένα ή
µόνο επί ορισµένο χρονικό διάστηµα πριν την 25.02.1998, καθώς και
της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας ορισµένου χρόνου των
συνεργείων αυτών».
Αρθρο 3, παράγραφος (ζ). Συγκεκριµένα, για τη χορήγηση αδείας
λειτουργίας συνεργείου ορισµένου χρόνου, θα πρέπει ο εκµεταλλευτής
του συνεργείου να υποβάλει στην αδειοδοτούσα αρχή µεταξύ άλλων
δικαιολογητικών και υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
∆ιπλωµ. Μηχ/κού ή Τεχν. Μηχ/κού, στην οποία να δηλώνεται ότι ο
εκπεµπόµενος συνολικά θόρυβος θα είναι µικρότερος από τα ανώτατα
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όρια που καθορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 5, του Π∆ 1180/81 (ΦΕΚ
293/Α) ή από άλλες σχετικές διατάξεις. Ειδικότερα, για τα συνεργεία της
παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Π∆ 78/1988, (ΦΕΚ 34 Α/25.02.88),
(φανοποιεία), υποβάλλεται µελέτη, υπογραφόµενη από τον κατά νόµο
υπεύθυνο ∆ιπλωµ. Μηχ/κό, στην οποία καταγράφεται η υφιστάµενη
κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος, η στάθµη θορύβου και
κραδασµών µε και χωρίς λειτουργία του συνεργείου και προτείνονται
συγκεκριµένα µέτρα αντιθορυβικής/αντικραδασµικής προστασίας µε
πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισµούς, ώστε να µήν υπάρχει
υπέρβαση στα εκάστοτε όρια του Π∆ 1180/1981
Αστυνοµική ∆ιάταξη Τροποποίηση της 3 (Β΄-15/12.1.1996) Αστυνοµικής
∆ιάταξης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας « Μέτρα για την τήρηση της
κοινής ησυχίας»
Καθορισµός ωρών λειτουργίας και βαθµού έντασης των µεγαφωνικών
εγκαταστάσεων, των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. των κοµµάτων και των
συνασπισµών συνεργαζοµένων κοµµάτων κατά την προεκλογική
περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και άλλων λεπτοµερειών
Κύρωση του ΚΟΚ (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας),
Αρθρο 15 που αναφέρεται σε εκποµπές ρύπων, θορύβους οχηµάτων
κλπ
ΚΥΑ µε την οποία καθορίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων από κατοικίες (όπως λούνα-πάρκ, go-cart κλπ.) για τις
ανάγκες προστασίας των πολιτών από τον θόρυβο.
Ως ελάχιστη απόσταση τίθεται το όριο των 150 µέτρων από τα όρια της
πλησιέστερης κατοικίας
Π.∆.
περί
όρων
λειτουργίας
καταστηµάτων
πωλήσεως
οινοπνευµατωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης (περιλαµβάνει
θέµατα παραβάσεων λόγω θορύβου)
Τροποποίηση του Π.∆. 180/79 και αντικατάσταση άρθρου 1 του Π∆
457/90 ΦΕΚ 175/Α/1990)
Τροποποίηση της Υπ. Απόφασης Α5/3010/1985 περί µέτρων
προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από θόρυβο µουσικής των Κέντρων
∆ιασκέδασης καί λοιπών καταστηµάτων ώστε να δίνεται η δυνατότητα
ελέγχων εσωτερικής ηχοστάθµης των κέντρων διασκέδασης και από
αστυνοµικά όργανα.
Ως όριο ηχοαποµόνωσης µεταξύ χώρου κατοικίας και κέντρου
διασκέδασης τίθεται η τιµή των 65 dB(A).
Μέγιστο όριο θορύβου εντός του κέντρου διασκέδασης : 100 dB(A). Για
τα bar, cafι, pub και συναφή καταστήµατα το όριο είναι 80 dB(A).
Εντός της κατοικίας ο στόχος είναι να µην υπερβαίνονται τα 35 dB(A).
Το ίδιο όριο ισχύει και στα εξωτερικά όρια του κέντρου διασκέδασης
Αρµοδιότητες, σύστηµα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώµατα
και υποχρεώσεις της ∆ηµοτικής αστυνοµίας. ∆ίνει την δυνατότητα
ελέγχου ηχορύπανσης στην δηµοτική αστυνοµία
Σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2002/31/ΕΚ τα οικιακά κλιµατιστικά
µηχανήµατα οφείλουν να φέρουν ένδειξη ενεργειακής απόδοσης και
θορύβου.
Μέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από
εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η ΚΥΑ αυτή
εναρµονίζει την Οδηγία 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών
των κρατών-µελών σχετικά µε την εκποµπή θορύβου στο περιβάλλον
από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Με την ΚΥΑ αυτή
καταργούνται οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες 79/113, 80/662 84/532, 84/533,
84/534, 84/535, 84/536, 84/537 και 84/538.

