
ß Υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες στο χώρο εργασίας που µπορεί να 
αυξήσουν τον κίνδυνο ακουστικών βλαβών;

ß Μήπως ο θόρυβος σε ορισµένες εργασίες δυσχεραίνει την επικοι-
νωνία, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχηµάτων;

ß Μήπως η φύση του θορύβου συµβάλλει στη δηµιουργία  άγχους 
στους εργαζοµένους της επιχείρησης;

˛ Εξετάστε ποιοι µπορεί να υποστούν βλάβες και µε ποιον τρόπο, συ-
µπεριλαµβάνοντας το έκτακτο και το µερικής απασχόλησης προσω-
πικό, καθώς και τους εργαζοµένους που ανήκουν σε ειδικές οµάδες 
κινδύνου όπως οι έγκυοι.

˛ Αξιολογήστε τα µέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τον έλεγχο των επι-
πέδων θορύβου και αποφασίστε τις περαιτέρω δράσεις που πρέπει 
να αναληφθούν.

˛ Καταγράψτε όλα τα συµπεράσµατα και ανακοινώστε τα στους εργα-
ζοµένους και τους εκπροσώπους τους.

Λήψη µέτρων για την αποτροπή ή τον έλεγχο των κινδύνων

Υπάρχει µια ιεράρχηση των µέτρων ελέγχου που µπορούν να ληφθούν 
για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων:

˛ εξάλειψη των πηγών θορύβου·

˛ έλεγχος του θορύβου στην πηγή του·

˛ συλλογικά µέτρα ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένης της οργάνωσης 
της εργασίας και της διαρρύθµισης του χώρου εργασίας·

˛ µέσα ατοµικής προστασίας.

Εξάλειψη των πηγών θορύβου

Η εξάλειψη των πηγών του θορύβου είναι ο αποτελεσµατικότερος τρό-
πος πρόληψης των κινδύνων για τους εργαζοµένους και πρέπει πάντοτε 
να λαµβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασµό νέου εργασιακού εξοπλισµού 
ή χώρων εργασίας. Η χάραξη πολιτικής στον τοµέα των προµηθειών 
«για µηδενικό ή  ελάχιστο θόρυβο» είναι συνήθως ο πιο αποδοτικός από 
πλευράς κόστους  τρόπος για την αποτροπή ή τον έλεγχο του θορύβου. 
Αρκετά κράτη µέλη διαθέτουν βάσεις δεδοµένων που βοηθούν τις επι-
χειρήσεις στην επιλογή εργασιακού εξοπλισµού.

Έλεγχος του θορύβου στην πηγή του

Στα προγράµµατα διαχείρισης του θορύβου πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
έµφαση στη µείωση του θορύβου, στην πηγή ή στη διαδροµή του, λαµ-
βάνοντας υπόψη το σχεδιασµό και τη συντήρηση τόσο του εξοπλισµού 
όσο και του χώρου εργασίας.

Αυτό επιτυγχάνεται µε µια σειρά µηχανολογικών παρεµβάσεων, συµπε-
ριλαµβανοµένων των εξής:

˛ αποµόνωση της πηγής µέσω του εντοπισµού, της κάλυψης ή της 
απόσβεσης των κραδασµών, µε τη χρήση µεταλλικών ελατηρίων ή 
ελατηρίων αέρος ή ελαστοµερών  υποστηριγµάτων·

˛ µείωση στην πηγή ή στη διαδροµή — µέσω της χρήσης περιφράξε-
ων και πετασµάτων, σιγαστήρων στις εξατµίσεις (σιλανσιέ), ή µέσω 
της µείωσης της ταχύτητας κοπής, περιστροφής ή κρούσης·

˛ αντικατάσταση ή µετατροπή µηχανών — συµπεριλαµβανοµένης της 
χρήσης µηχανισµών µετάδοσης κίνησης µε ιµάντα αντί των πιο θο-
ρυβωδών οδοντοκινήσεων ή ηλεκτρικών εργαλείων αντί εργαλείων 
πεπιεσµένου αέρα·

Μέτρα ελέγχου και µείωση του θορύβου
Η εξάλειψη ή η µείωση του υπερβολικού θορύβου στην εργασία δεν 
συνιστούν απλώς νοµική υποχρέωση των εργοδοτών, αλλά εξυπηρε-
τούν επίσης τα εµπορικά συµφέροντα των επιχειρήσεων. Όσο πιο ασφα-
λές και υγιές είναι το περιβάλλον εργασίας τόσο περιορίζεται η πιθανό-
τητα δαπανηρών απουσιών, ατυχηµάτων και  απόδοσης κάτω του 
αναµενόµενου. Στο παρόν τεχνικό δελτίο παρατίθενται συνοπτικά τα 
µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη µείωση και τον έλεγχο του θο-
ρύβου στην εργασία.

Βήµατα προς την επιτυχία

Ο θόρυβος µπορεί να αποτελεί πρόβληµα σε πολλούς χώρους εργασί-
ας, όχι µόνον σε εργοτάξια και εργοστάσια αλλά οπουδήποτε, από γεωρ-
γικές εκµεταλλεύσεις µέχρι κέντρα νυχτερινής διασκέδασης και από 
σχολεία µέχρι   αίθουσες συναυλιών. Ανεξαρτήτως του χώρου εργασίας, 
απαιτούνται τρία βασικά βήµατα ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση 
βλαβών στους εργαζοµένους:

˛ εκτίµηση των κινδύνων·

˛ βάσει της εκτίµησης, λήψη µέτρων για την αποτροπή ή τον έλεγχο 
των κινδύνων·

˛ τακτική παρακολούθηση και αναθεώρηση της αποτελεσµατικότητας 
των µέτρων που λαµβάνονται.

Εκτίµηση των κινδύνων

Ο βαθµός και ο τύπος της αξιολόγησης εξαρτώνται από τη µορφή και 
την έκταση του προβλήµατος στο χώρο εργασίας, ενώ πρέπει να λαµβά-
νονται υπόψη όλοι οι κίνδυνοι που εγκυµονεί ο θόρυβος. Για παράδειγ-
µα, οι τρόποι µε τους οποίους ο θόρυβος µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο 
ατυχηµάτων σε ένα εργοστάσιο πρέπει να εξετάζονται παράλληλα µε 
τον κίνδυνο θορυβογενούς απώλειας της ακοής.

Κύρια σηµεία της εκτίµησης των κινδύνων

˛ Προσδιορίστε τους διάφορους κινδύνους που σχετίζονται µε το θό-
ρυβο στην επιχείρησή σας. Για παράδειγµα:
ß Υπάρχουν εργαζόµενοι που εκτίθενται σε δυνατούς θορύβους, µε 

πιθανό κίνδυνο θορυβογενούς απώλειας της ακοής;

http://agency.osha.eu.int
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˛ τοποθέτηση υλικών που προκαλούν λιγότερο θόρυβο — όπως 
λαστιχένιες επενδύσεις σε συνδέσεις, διατάξεις µεταφοράς και 
συσκευές δόνησης·

˛ ενεργός µείωση του θορύβου («αντιθορυβικό σύστηµα»), σε 
ορισµένες περιπτώσεις·

˛ διενέργεια προληπτικής συντήρησης: λόγω φθοράς διαφόρων 
εξαρτηµάτων, ενδέχεται να µεταβληθούν τα επίπεδα θορύβου.

Συλλογικά µέτρα ελέγχου

Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατός ο επαρκής έλεγχος του θο-
ρύβου στην πηγή του, πρέπει να λαµβάνονται περαιτέρω µέτρα 
για τη µείωση της έκθεσης των εργαζοµένων στο θόρυβο. Σε αυτά 
συµπεριλαµβάνονται αλλαγές: 

˛ στο χώρο εργασίας — η ηχοαπορρόφηση σε µία αίθουσα (π.χ. 
µία ηχοαπορροφητική οροφή) µπορεί να έχει σηµαντική επί-
δραση στη µείωση της έκθεσης των εργαζοµένων στο θόρυ-
βο·

˛ στην οργάνωση της εργασίας (π.χ. µέσω της χρήσης µεθόδων 
εργασίας που απαιτούν µικρότερη έκθεση στο θόρυβο)· και

˛ στον εξοπλισµό εργασίας — ο τρόπος εγκατάστασης του εξο-
πλισµού και η θέση στην οποία τοποθετείται µπορεί να παίζουν 
σηµαντικό ρόλο στην έκθεση των εργαζοµένων στο θόρυβο.

Πρέπει να  εξετάζεται κάθε µέτρο ελέγχου του θορύβου από εργο-
νοµική άποψη. Εάν τα µέτρα ελέγχου του θορύβου δυσκολεύουν 
τους εργαζοµένους στην εκτέλεση των εργασιών τους, υφίσταται 
το ενδεχόµενο να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν στην πράξη 
και εποµένως να καταστούν αναποτελεσµατικά.

Μέσα ατοµικής προστασίας

Τα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ), όπως τα ωτοβύσµατα και οι 
ωτοασπίδες, πρέπει να χρησιµοποιούνται ως ύστατη λύση αφού 
έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξουδετέρωση ή 
τη µείωση του θορύβου. Σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται  
ΜΑΠ:

˛ πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα ΜΑΠ που επιλέχθηκαν είναι τα 
κατάλληλα για το είδος και τη διάρκεια του θορύβου — πρέπει 
επίσης να είναι συµβατά µε τον υπόλοιπο προστατευτικό εξο-
πλισµό·

˛ οι εργαζόµενοι πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα επιλογής 
των κατάλληλων µέσων προστασίας της ακοής, ούτως ώστε να 
καταλήγουν στην πιο άνετη λύση·

˛ πολλοί εργαζόµενοι, όπως οδηγοί, αστυνοµικοί, πιλότοι και χει-
ριστές κάµερας χρειάζονται ωτοασπίδες ή ακουστικά επικοινω-
νίας, συχνά µε ενεργό σύστηµα εξουδετέρωσης θορύβου, ώστε 
να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επικοινωνία και να ελαχιστο-
ποιείται ο κίνδυνος ατυχηµάτων·

˛ τα ΜΑΠ πρέπει να φυλάσσονται και να συντηρούνται κατάλλη-
λα· και

˛ πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση  στους εργαζόµενους σχετικά 
µε τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία τα ΜΑΠ, καθώς 
και για τη χρήση, τη φύλαξη και τη συντήρησή  τους.

Ενηµέρωση και  εκπαίδευση

Στους εργαζοµένους πρέπει να παρέχεται ενηµέρωση και εκπαί-
δευση, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν και να αντιµετωπίζουν 
τους κινδύνους που σχετίζονται µε το θόρυβο. Πρέπει να καλύπτο-
νται:

Eυρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao

Τηλ. (34) 944 79 43 60, φαξ (34) 944 79 43 83
E-mail: information@osha.eu.int

© Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία — Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του παρόντος εφόσον αναφέρεται η πηγή. Printed in Belgium, 2005
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˛ οι πιθανοί κίνδυνοι, καθώς και τα µέτρα που λαµβάνονται για 
την εξάλειψη ή τη µείωση αυτών·

˛ τα αποτελέσµατα από την αξιολόγηση των κινδύνων και τις µε-
τρήσεις του θορύβου, σε συνδυασµό µε την επεξήγηση της 
βαρύτητάς τους·

˛ τα µέτρα ελέγχου του θορύβου και προστασίας της ακοής που 
λαµβάνονται, συµπεριλαµβανοµένων  των ΜΑΠ·

˛ η χρησιµότητα και οι µέθοδοι εντοπισµού και επισήµανσης των 
συµπτωµάτων των ακουστικών βλαβών·

˛ οι συνθήκες υπό τις οποίες οι εργαζόµενοι έχουν το δικαίωµα 
της επίβλεψης της υγείας τους και ο σκοπός αυτής.

Τακτική παρακολούθηση των κινδύνων  
και των µέτρων ελέγχου

Οι εργοδότες οφείλουν να ελέγχουν σε τακτική βάση εάν τα µέτρα 
που λαµβάνονται για την αποτροπή ή τον έλεγχο του θορύβου 
εξακολουθούν να είναι αποτελεσµατικά. Ανάλογα µε το επίπεδο 
της έκθεσής τους στο θόρυβο, οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα 
στην κατάλληλη επίβλεψη της υγείας τους. Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις πρέπει να τηρούνται ατοµικοί ιατρικοί φάκελοι και να παρέχε-
ται ενηµέρωση στους εργαζοµένους. Οι γνώσεις που αποκοµίζο-
νται από την επίβλεψη πρέπει να αξιοποιούνται για την 
επανεξέταση των κινδύνων και των µέτρων ελέγχου.

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 διαβουλεύ-
σεις µε τους εργαζοµένους σχετικά µε τα αναγκαία µέτρα προστα-
σίας της υγείας και της ασφάλειας.

Νοµοθεσία

To 2003 εγκρίθηκε η οδηγία 2003/10/ΕΚ περί των ελάχιστων προ-
διαγραφών υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζοµένων 
σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυ-
βος). Η οδηγία αυτή πρέπει να έχει µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο 
των κρατών 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 εβδο-
µάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 2005. Άλλα τεχνικά 
δελτία στην ίδια σειρά και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε το θό-
ρυβο διατίθενται στη διεύθυνση http://ew2005.osha.eu.int. Πληροφο-
ρίες σχετικά µε τη νοµοθεσία της ΕΕ που αφορά την ασφάλεια και την 
υγεία διατίθενται µέσω Διαδικτύου στη διεύθυνση: http://europa.
eu.int/eur-lex/


