
Εισαγωγή στο θέµα του θορύβου στην εργασία
Εκατοµµύρια εργαζόµενοι στην Ευρώπη εκτίθενται καθηµερινά σε θό-
ρυβο κατά την εργασία τους και σε όλους τους κινδύνους που αυτό συ-
νεπάγεται. Αν και ο θόρυβος ως πρόβληµα αφορά πρωτίστως τους βιο-
µηχανικούς κλάδους, όπως η µεταποίηση και οι κατασκευές, µπορεί 
επίσης να αποτελεί ζήτηµα σε πολλά άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, 
από τηλεφωνικά κέντρα έως σχολεία και από χώρους ορχήστρας έως 
νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.

Ένας στους πέντε εργαζόµενους στην Ευρώπη αναγκάζεται να υψώνει 
τον τόνο της φωνής του για να καταφέρει να ακουστεί, τουλάχιστον το 
µισό χρονικό διάστηµα της παραµονής του στο χώρο εργασίας και πο-
σοστό 7 % υποφέρει από προβλήµατα ακοής που σχετίζονται µε την 
εργασία (1). Η θορυβογενής απώλεια της ακοής είναι η πλέον συνηθισµέ-
νη επαγγελµατική ασθένεια που αναφέρεται στα κράτη µέλη της ΕΕ (2).

Στο παρόν τεχνικό δελτίο περιγράφονται συνοπτικά τα βασικά θέµατα 
που σχετίζονται µε το θόρυβο στην εργασία, περιλαµβανοµένων των 
κινδύνων, των νοµικών ευθυνών και των λύσεων. Άλλα τεχνικά δελτία 
πραγµατεύονται αναλυτικότερα τα θέµατα αυτά και συνοδεύονται από 
πληροφορίες και συµβουλές που διατίθενται µέσω Διαδικτύου στη διεύ-
θυνση http://ew2005.osha.eu.int.

Τι είναι θόρυβος;

Θόρυβος είναι κάθε ανεπιθύµητος ήχος. Η έντασή του (ακουστότητα) µε-
τράται σε ντεσιµπέλ (dB). Η κλίµακα των ντεσιµπέλ είναι λογαριθµική, επο-
µένως η αύξηση της ηχοστάθµης κατά 3 dB αντιστοιχεί σε διπλα- 
σιασµό της έντασης του ήχου. Για παράδειγµα, η ένταση µιας φυσιολογικής 
συζήτησης είναι περίπου 65 dB και µιας κραυγής περίπου 80 dB. Η διαφορά 
είναι µόνον 15 dB, αλλά η ένταση της κραυγής είναι 30 φορές µεγαλύτερη. 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι το ανθρώπινο αυτί έχει διαφορετική ευαισθησία 
σε διαφορετικές συχνότητες, η ισχύς ή ένταση του ήχου µετράται συνήθως 
σε ντεσιµπέλ σταθµισµένα κατά κύκλωµα Α [dB(A)].

Δεν είναι µόνον η ένταση που καθορίζει την επικινδυνότητα του θορύ-
βου. Η διάρκεια της έκθεσης είναι επίσης πολύ σηµαντική. Για να ληφθεί 
υπόψη αυτός ο παράγοντας χρησιµοποιούνται χρονικά σταθµισµένες 
µέσες ηχοστάθµες, Για το θόρυβο στο χώρο εργασίας λαµβάνεται συνή-
θως ως βάση µία εργάσιµη ηµέρα οκτώ ωρών.

Άλλοι παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν το βαθµό επικινδυνό-
τητας του θορύβου είναι και οι εξής:

˛ Παλµικότητα — υπάρχουν ηχητικές αιχµές (που παράγονται, για πα-
ράδειγµα, από ηλεκτρικά τόξα);

˛ Συχνότητα — µετράται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο ή Hertz (Hz). Ο 
τόνος ενός ήχου είναι η αντίληψη µιας συχνότητας. Για παράδειγµα, η 
συχνότητα µε βάση την οποία κουρδίζονται τα περισσότερα µουσικά 
όργανα (Λα1) είναι 440 Hz.

˛ Χρονική κατανοµή — πότε παράγεται ο ήχος και πόσο συχνά.

Ο θόρυβος δεν χρειάζεται να είναι υπερβολικά δυνατός για να προκαλέ-
σει προβλήµατα στο χώρο εργασίας. Μπορεί να υπάρξει αλληλεπίδρα-
ση του θορύβου µε άλλες πηγές κινδύνου στο χώρο εργασίας, µε αποτέ-
λεσµα να αυξάνονται οι κίνδυνοι για τους εργαζόµενους, για παράδειγµα, 
µέσω:

˛ της αύξησης του κινδύνου πρόκλησης ατυχηµάτων λόγω της ηχητι-
κής επικάλυψης των σηµάτων προειδοποίησης·

˛ της αλληλεπίδρασης µε ορισµένες χηµικές ουσίες αυξάνοντας τον 
κίνδυνο απώλειας της ακοής·

˛ της λειτουργίας του ως γενεσιουργού αιτίας εργασιακού άγχους.

Τι προβλήµατα µπορεί να προκαλέσει ο θόρυβος;

Η έκθεση σε θόρυβο εγκυµονεί πολλαπλούς κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζοµένων.

˛ Απώλεια ακοής: ο υπερβολικός θόρυβος προκαλεί βλάβες στα τριχω-
τά κύτταρα στον κοχλία, στο έσω ους, µε αποτέλεσµα την απώλεια της 
ακοής. Σε πολλές χώρες, η θορυβογενής απώλεια της ακοής είναι η πιο 
διαδεδοµένη µη αναστρέψιµη επαγγελµατική ασθένεια (3). Εκτιµάται 
ότι ο αριθµός των ατόµων στην Ευρώπη µε προβλήµατα ακοής είναι 
µεγαλύτερος από τον συνολικό πληθυσµό της Γαλλίας (4).

˛ Φυσιολογικές επιδράσεις: υπάρχουν στοιχεία ότι η έκθεση στο θό-
ρυβο επιδρά στο καρδιαγγειακό σύστηµα, µε αποτέλεσµα την έκκρι-
ση κατεχολαµινών και την αύξηση της πίεσης του αίµατος. Τα επίπε-
δα των κατεχολαµινών, περιλαµβανοµένης της επινεφρίνης 
(αδρεναλίνη) στο αίµα, συνδέονται µε το άγχος.

(1) Στοιχεία για την ΕΕ των Δεκαπέντε, δηµοσιευµένα στην έκδοση της Eurostat «Work and health in the 
EU: a statistical portrait» (Εργασία και υγεία στην ΕΕ: ένα στατιστικό πορτρέτο), ISBN 92-894-7006-2.

(2) Στοιχεία για την ΕΕ των Δεκαπέντε, δηµοσιευµένα στην έκδοση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία «Data to describe the link between OSH and employability» 
(Στοιχεία για την περιγραφή της σχέσης µεταξύ της ΕΑΥ και της απασχολησιµότητας) 2002, ISBN 92-95007-
66-2.

(3) Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, «Prevention of noise-induced hearing loss» (Πρόληψη της θορυβογενούς 
απώλειας της ακοής), 1997. 

(4) Οµάδα µελέτης της SIHI στο πανεπιστήµιο του Μάαστριχτ (1999).

http://agency.osha.eu.int
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˛ ́Αγχος στην εργασία: το άγχος στην εργασία σπανίως οφείλε-
ται σε ένα µόνον αίτιο και συνήθως προκαλείται από την αλλη-
λεπίδραση περισσοτέρων παραγόντων κινδύνου. Ο θόρυβος 
στο περιβάλλον εργασίας µπορεί να είναι παράγοντας άγχους, 
ακόµη και όταν βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα.

˛ Αυξηµένος κίνδυνος ατυχηµάτων: τα υψηλά επίπεδα θορύ-
βου δυσχεραίνουν την επικοινωνία µεταξύ των µελών του προ-
σωπικού, αυξάνοντας την πιθανότητα ατυχηµάτων. Το άγχος 
στην εργασία (στο οποίο ενδέχεται να συµβάλλει και ο θόρυ-
βος) µπορεί να επιδεινώνει αυτό το πρόβληµα.

Ποιοι κινδυνεύουν;

Κάθε άτοµο που εκτίθεται σε θόρυβο βρίσκεται δυνητικά σε κίνδυνο. 
Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του θορύβου και όσο παρατεταµέ-
νη είναι η έκθεση σε αυτόν, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να υποστείτε 
βλάβη από το θόρυβο. Στους κλάδους της µεταποίησης και της εξό-
ρυξης µεταλλευµάτων, το 40 % των εργαζοµένων εκτίθενται σε σηµα-
ντικά επίπεδα θορύβου για διάστηµα που υπερβαίνει τον µισό χρόνο 
εργασίας. Στον κλάδο των κατασκευών, το ποσοστό αυτό ανέρχεται 
σε 35 % και σε πολλούς άλλους κλάδους, όπως η γεωργία, οι µεταφο-
ρές και οι επικοινωνίες, σε 20 %. Ωστόσο, ο κίνδυνος αυτός δεν αποτε-
λεί πρόβληµα µόνον στη µεταποίηση και στους άλλους παραδοσια-
κούς κλάδους. Πλέον αναγνωρίζεται ως τέτοιος και σε κλάδους 
παροχής υπηρεσιών, όπως η εκπαίδευση και η υγειονοµική περίθαλ-
ψη, τα κέντρα νυκτερινής διασκέδασης και τα εστιατόρια.

Παραδείγµατα επιπέδων θορύβου

˛ Σε µελέτη σχετικά µε το θόρυβο σε νηπιαγωγεία διαπιστώθηκε 
ότι τα µέσα επίπεδα θορύβου υπερβαίνουν τα 85 dB.

˛ Όπως καταγράφηκε κατά τη διάρκεια µιας παράστασης µπαλέ-
του της Λίµνης των Κύκνων, ο διευθυντής της ορχήστρας εκτί-
θετο σε 88 dB.

˛ Οι οδηγοί φορτηγών µπορεί να εκτίθενται σε 89 dB.

˛ Οι εργαζόµενοι σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης µπορεί να 
εκτίθενται µέχρι και σε 100 dB.

˛ Ο θόρυβος που έχει µετρηθεί σε χοιροστάσια φτάνει έως τα 
115 dB.

Ευθύνες των εργοδοτών

Οι εργοδότες έχουν νοµική υποχρέωση να προστατεύουν την 
υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού τους από όλους τους κιν-
δύνους που σχετίζονται µε το θόρυβο στην εργασία. Οφείλουν:

˛ να προβαίνουν σε αξιολόγηση των κινδύνων — αυτό µπορεί 
να συνίσταται στη διεξαγωγή µετρήσεων θορύβου, συµπερι-
λαµβάνοντας όλους τους πιθανούς κινδύνους από το θόρυβο 
(π.χ. ατυχήµατα, καθώς και απώλεια της ακοής)·

˛ µε βάση την αξιολόγηση των κινδύνων, να εφαρµόσουν δέσµη 
µέτρων για:
ß την εξάλειψη των πηγών του θορύβου, όπου είναι εφικτό·

ß τον έλεγχο του θορύβου στην πηγή του· 
ß τη µείωση της έκθεσης του εργαζοµένου µέσω της λήψης 

οργανωτικών µέτρων και της διαρρύθµισης του χώρου ερ-
γασίας, περιλαµβανοµένης της οριοθέτησης και της απαγό-

ρευσης της πρόσβασης σε περιοχές όπου οι εργαζόµενοι 
είναι πιθανό να εκτίθενται σε επίπεδα θορύβου που υπερ-
βαίνουν τα 85 dB(A)·

ß την παροχή µέσων ατοµικής προστασίας στους εργαζοµέ-
νους ως ύστατη λύση·

˛ να παρέχουν ενηµέρωση, συµβουλές και εκπαίδευση στους ερ-
γαζοµένους σχετικά µε τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν, τα 
µέτρα για την εξασφάλιση χαµηλών επιπέδων εργασιακού θο-
ρύβου και τον τρόπο χρήσης των µέσων ηχοπροστασίας·

˛ να παρακολουθούν τους κινδύνους και να επανεξετάζουν τα 
µέτρα πρόληψης — αυτό µπορεί να περιλαµβάνει και την επί-
βλεψη της υγείας των εργαζοµένων.

Συµµετοχή των εργαζοµένων

Οι διαβουλεύσεις µε το εργατικό δυναµικό απαιτούνται βάσει του 
νόµου και συµβάλλουν στο να διασφαλίζεται η δέσµευση των ερ-
γαζοµένων στις διαδικασίες για την ασφάλεια και την υγεία και τη 
βελτίωση αυτών. Η αξιοποίηση των γνώσεών τους συµβάλλει στον 
έγκαιρο προσδιορισµό των κινδύνων και την υλοποίηση αποδε-
κτών λύσεων. Ο ρόλος των εκπροσώπων των εργαζοµένων σε 
αυτή τη διαδικασία είναι πολύ σηµαντικός. Πριν από την εισαγωγή 
νέας τεχνολογίας ή προϊόντων πρέπει να διεξάγονται µε τους ερ-
γαζόµενους διαβουλεύσεις σχετικά µε τα αναγκαία µέτρα προστα-
σίας της υγείας και της ασφάλειας.

Οι κατασκευαστές µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού φέρουν 
επίσης ευθύνη για τη µείωση των επιπέδων θορύβου. Σύµφωνα µε 
την οδηγία 98/37/ΕΚ, τα µηχανήµατα θα πρέπει να έχουν «σχεδια-
στεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε οι κίνδυνοι που προκύπτουν από 
την εκποµπή αερόφερτου θορύβου να µειώνονται στο χαµηλότε-
ρο δυνατό επίπεδο».

Νοµοθεσία

To 2003 εγκρίθηκε η οδηγία 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου περί των ελάχιστων προδιαγραφών 
υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύ-
νους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος). Η 
οδηγία αυτή πρέπει να έχει µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρα-
τών µελών πριν από τις 15 Φεβρουαρίου 2006 (1).

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας ορίζεται ότι λαµβάνοντας 
υπόψη την τεχνική πρόοδο και τα διαθέσιµα µέτρα ελέγχου του 
κινδύνου στην πηγή, «οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την έκθεση 
στο θόρυβο πρέπει να εξαλείφονται στην πηγή προέλευσής τους ή 
να περιορίζονται στο ελάχιστο». Η οδηγία ορίζει επίσης ως νέα 
ηµερήσια οριακή τιµή έκθεσης τα 87 dB(A)

(1) Σε αντικατάσταση της οδηγίας 86/188/ΕΟΚ.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το παρόν τεχνικό δελτίο εκδίδεται στα πλαίσια της ευρωπαϊκής 
εβδοµάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 2005.

Άλλα τεχνικά δελτία στην ίδια σειρά και περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά µε το θόρυβο διατίθενται στη διεύθυνση http://ew2005.osha.
eu.int

Πληροφορίες σχετικά µε τη νοµοθεσία της ΕΕ που αφορά την ασφάλεια 
και την υγεία διατίθενται στη διεύθυνση http://europa.eu.int/eur-lex/

ht tp : //agenc y.o sha .eu . in t


