Θόρυβος

1. Προεδρικό Διάταγμα 455/76 (ΦΕΚ 169/Α/ 5 ΙΟΥΛ 76) Περί όρων και προϋποθέσεων
ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεων εντός αυτών
πλυντηρίων λιπαντηρίων αυτοκ/των κλπ. - Κεφ. Β΄ άρθρο 19 - παρ. α
2. Προεδρικό Διάταγμα 1178/81 (ΦΕΚ 291/Α/5-10-1981) Περί της μετρήσεως και του
ελέγχου του θορύβου των αεροσκαφών
3. Προεδρικό Διάταγμα 1180/81 (ΦΕΚ 293 /Α/ 6-10-1981)Περί ρυθμίσεως θεμάτων
λειτουργίας βιομηχανιών - βιοτεχνιών και πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων
κλπ. - ’ρθρο 2 παρ.5 -πίνακας Ι, Όρια θορύβου αναλόγως χρήσεων γης.
4. Υπουργική Απόφαση Α5/3010 (ΦΕΚ 593/Β/2-10-1985) Περί μέτρων προστασίας της
Δημόσιας Υγείας από θόρυβο μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και λοιπών
καταστημάτων.
5. Κοινή Υπουργική Απόφαση 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570Β/9-9-1986) Προσδιορισμός
της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς
τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου
1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985.
6. Νόμος 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986) Προστασία του περιβάλλοντος - άρθρο 14,
Προστασία από τον θόρυβο
7. Κοινή Υπουργική Απόφαση 69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751Β/18-10-1988)Έγκριση
τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου των μηχανημάτων και συσκευών
εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των
φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών.
8. Πολεοδομική Απόφαση 3046/304 (ΦΕΚ 59/Δ/3-02-1989) Κτιριοδομικός Κανονισμός άρθρο 12 περί ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας Παράμετροι ακουστικής άνεσης Κατηγορίες ακουστικής άνεσης - Κριτήρια ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας
9. Προεδρικό Διάταγμα 225/89 (ΦΕΚ 106/Α/2-05-1989) Περί Υγιεινής και Ασφάλειας
στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα, - Αρθρο 20, προστασία από υψηλούς θορύβους
10. Κοινή Υπουργική Απόφαση 61371/90 (ΦΕΚ 603/Β/18-09-1990) Περί καθορισμού
ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών
κέντρων κλπ των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο των
εκλογών
11. Υπουργική Απόφαση 765/91 (ΦΕΚ 81/Β/21-02-1991)Περί καθορισμού των οριακών
τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των
φορτωτών και των φορτωτών- εκσκαφέων
12. Προεδρικό Διάταγμα 85/1991 (ΦΕΚ 38Α/18-3-1991) Προστασία των εργαζομένων
από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία,
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.
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13. Κοινή Υπουργική Απόφαση 11733/91 (ΦΕΚ384/Β/10-06-1991) Περί μέτρων
καταπολέμησης του θορύβου που εκπέμπεται κατά τις δοκιμές που συνοδεύουν την
τοποθέτηση ή επισκευή συστημάτων συναγερμού οχημάτων)
14. Υπουργική Απόφαση 17252/1992 (ΦΕΚ 395Β/19-6-1992) Καθορισμός των δεικτών
και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά
και συγκοινωνιακά έργα.
15. Κοινή Υπουργική Απόφαση 28340/2440/92 (ΦΕΚ 532/Β/18-08-1992)Περί μέτρων
για τον περιορισμό της ηχορύπανσης που προέρχεται από Μοτοσικλέτες σε συμμόρφωση
προς τις διατάξεις των Οδηγιών 78/1015/ΕΟΚ, 87/56/ΕΟΚ και 89/235/ΕΟΚ, Αποδεκτές
ηχητικές στάθμες, εγκρίσεις τύπου ΕΟΚ, μέθοδοι μέτρησης κλπ.
16. Κοινή Υπουργική Απόφαση 25006/2234 (ΦΕΚ 523/Β/13-07-1993)Τιμές αποδεκτής
ηχοστάθμης οχημάτων - συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ - ’ρθρο 2 :από 1
-10-96 απαγόρευση κυκλοφορίας) -Αντικατάσταση της Απ.20/81567/898/1988ΦΕΚ 403Β
17. Κοινή Υπουργική Απόφαση 1011/22/19-Δ (ΦΕΚ 546/Β/12-07-1994) Καθορισμός
χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων
18. Αστυνομική Διάταξη 3/96 (ΦΕΚ 15/Β/12-01-1996) Περί μέτρων τήρησης της κοινής
ησυχίας
19. Προεδρικό Διάταγμα 38/96 (ΦΕΚ 26/Α/16-02-1996) Περί καθορισμού των όρων &
προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων κλπ. - άρθρο 2 - παρ.2
20. Κοινή Υπουργική Απόφαση 29087/2295 (ΦΕΚ 79/Β/7 -02-1997) Τροποποίηση της
ΚΥΑ 25006/2234 - ΦΕΚ 523/Β/97 για τιμές αποδεκτής ηχοστάθμης οχημάτων - συμμόρφωση
με τις διατάξεις της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών
� μελών
21. Υπουργική Απόφαση 11481/523 (ΦΕΚ 295/Β/11-04-1997)Τροποποίηση της υπ'
αριθμ. 765/91 - ΦΕΚ 81/Β Υπ. Αποφ. Για τον περιορισμό του θορύβου των υδραυλικών πτύων
με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών- εκσκαφέων, σε
συμμόρφωση με την οδηγία 95/27/ΕΚ
22. Κοινή Υπουργική Απόφαση 7034/1298 (ΦΕΚ368/Β/24-3-2000) Ελάχιστες
αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Για τις ανάγκες προστασίας των πολιτών απο
θορυβώδεις ψυχαγωγικές δραστηριότητες ορίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις από
κατοικίες και άλλες ευαίσθητες χρήσεις
23. Κοινή Υπουργική Απόφαση 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418Β/1-10-2003) Μέτρα και
όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς
χώρους.
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