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Ο θόρυβος σε αριθμούς
Η παρούσα έκθεση είναι η πρώτη από μια σειρά θεματικών εκθέ-
σεων του παρατηρητηρίου κινδύνων που είναι αφιερωμένες σε 
συγκεκριμένο κίνδυνο, τομέα ή ομάδα εργαζομένων. Σκοπός της 
έκθεσης είναι να περιγράψει την κατάσταση στην Ευρώπη όσον 
αφορά την έκθεση σε θόρυβο κατά την εργασία, να ταυτοποιήσει 
τις ομάδες κινδύνου, να επισημάνει τις τάσεις και τα ζητήματα που 
ανακύπτουν και προκαλούν ανησυχία. Οι δραστηριότητες αυτές 
συνιστούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που στοχεύει στον 
έγκαιρο προσδιορισμό των αναδυόμενων τάσεων και κινδύνων 
στην εργασία, με σκοπό να διασφαλιστεί η καλύτερη στοχοθέτηση 
των πόρων και να καταστούν δυνατές οι ταχύτερες και αποτελεσμα-
τικότερες παρεμβάσεις.

Ένα αυξανόμενο ποσοστό εργαζομένων απασχολούνται στον τομέα 
παροχής υπηρεσιών. Για το λόγο αυτόν, η έκθεση δεν περιλαμβάνει 
μόνον πληροφορίες σχετικά με τομείς για τους οποίους είναι γνωστό 
ότι χαρακτηρίζονται από υψηλή έκθεση σε θόρυβο, όπως οι κατα-
σκευές, οι μεταποιητικές βιομηχανίες ή η γεωργία, αλλά και στοιχεία 
σχετικά με δραστηριότητες προσανατολισμένες στην παροχή υπηρε-
σιών, όπου απασχολούνται κυρίως γυναίκες, όπως η εκπαίδευση ή τα 
κέντρα τηλεφωνικών κλήσεων.

Έκθεση σε θόρυβο

Οι στάθμες θορύβου εξακολουθούν συχνά να υπερβαίνουν τις ορια-
κές τιμές σε πολλούς τομείς, όπως η γεωργία, οι κατασκευές, η μηχα-
νική, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, η ξυλουργία, τα χυτήρια ή ο 
τομέας της ψυχαγωγίας. 

Σε υψηλές στάθμες θορύβου εκτίθενται περισσότερο οι ειδικευ-
μένοι τεχνίτες στο χώρο της βιοτεχνίας, οι ειδικευμένοι εργάτες, οι 
εργαζόμενοι στον γεωργικό τομέα και οι ένοπλες δυνάμεις. Σε ορι-
σμένους τομείς, οι γυναίκες μπορεί να εκτίθενται υπερβολικά σε 
δυνατό θόρυβο. Το ποσοστό των γυναικών που αναφέρουν έκθεση 
σε θόρυβο είναι πολύ υψηλότερο στα νέα κράτη μέλη συγκριτικά με 

την ΕΕ των Δεκαπέντε. Στην Τσεχική Δημοκρατία, για παράδειγμα, 
το 75 % των εργαζομένων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας που 
εκτίθενται σε θόρυβο είναι γυναίκες, ενώ ακολουθεί ένα 50 % στην 
παραγωγή τροφίμων.

Στα νέα κράτη μέλη, οι τομείς με το υψηλότερο ποσοστό εργαζο-
μένων που εκτίθενται είναι η γεωργία και ο μεταλλευτικός τομέας, 
και ακολουθεί η μεταποιητική βιομηχανία. Στους εν λόγω τομείς, η 
αναλογία των εργαζομένων που εκτίθενται είναι επίσης υψηλότερη 
συγκριτικά με την ΕΕ των Δεκαπέντε.

Η έκθεση σε δυνατούς θορύβους φαίνεται εξάλλου να επηρεάζει 
περισσότερο τους νεότερους εργαζόμενους. Σύμφωνα με έρευνες 
του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβί-
ωσης και Εργασίας (Eurofound), οι ασκούμενοι ή όσοι υπάγονται σε 
άλλα προγράμματα κατάρτισης ανέφεραν περισσότερα προβλή-
ματα ακοής το 2000 συγκριτικά με το 1995. Ιδιαίτερη προσοχή πρέ-
πει συνεπώς να δοθεί στην κατάρτιση των εργαζόμενων νέων, ενώ 
τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι τελευταίοι πρέπει να 
εξετάζονται επιμελώς.

Επιπτώσεις στην υγεία

■ Απώλεια της ακοής
Η θορυβογενής απώλεια της ακοής εξακολουθεί να είναι η συνηθέ-
στερη αναγνωρισμένη επαγγελματική ασθένεια. Το κόστος που προ-
κύπτει από την απώλεια της ακοής εκπροσωπούσε περίπου το 10 % 
του συνολικού κόστους των επαγγελματικών ασθενειών από το 1999 
έως το 2001 (1). Ενώ ενδέχεται να παρουσιάζονται στοιχεία χαμηλό-
τερα των πραγματικών και να υπάρχει ελλιπής αναγνώριση, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τις γυναίκες εργαζόμενες, τα στοιχεία εξαρτώνται επί-
σης από τα κατώτατα όρια που τίθενται για τον ορισμό της απώλειας 
της ακοής. Οι τάσεις ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα και την πολι-
τική αναγνώρισης. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, σταθεροποιείται ο 
αριθμός των αναγνωρισμένων περιπτώσεων, ενώ μειώνεται ο αριθ-
μός που αφορά το βαθμό της διαταραχής.

Η ιδία αναφορά των προβλημάτων ακοής έχει ελαφρώς αυξηθεί. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ευρωπαϊκής έρευνας (2), το 7 % των 
ευρωπαίων εργαζομένων θεωρούν ότι η εργασία επηρεάζει την 
υγεία τους προκαλώντας διαταραχές της ακοής. Οι εργαζόμενοι που 
αναφέρουν υψηλή έκθεση σε θόρυβο αναφέρουν επίσης περισσό-
τερα προβλήματα ακοής.

■ Εμβοές
Η θορυβογενής απώλεια της ακοής συνοδεύεται συχνά από εμβοές 
ή την αίσθηση κουδουνίσματος στα αυτιά.  Υπάρχουν ελάχιστα 
στοιχεία σχετικά με τις εμβοές. Σύμφωνα με  έρευνα που διεξήχθη 
το 2003 στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτιμάται ότι 153 000 άνδρες και 
26 000 γυναίκες, ηλικίας από 35 έως 64 ετών, αντιμετώπιζαν σοβαρά 
προβλήματα ακοής που οφείλονταν στο θόρυβο στην εργασία, και 
περίπου 266 000 άνδρες και 84 000 γυναίκες υπέφεραν από επίμονες 
εμβοές.  Η περαιτέρω παρακολούθηση θα συμβάλει στην αξιολό-
γηση της διάστασης του προβλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
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(1)  «Κόστος και χρηματοδότηση των επαγγελματικών ασθενειών στην Ευρώπη» («Costs 
and funding of occupational diseases in Europe»), Eurogip-08-E, Αύγουστος 2004. 
http://www.eurogip.fr/pdf/Eurogip-08E-cost.pdf 

(2) Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας, ESWC.
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■ Ακουστικός κλονισμός
Ο ακουστικός κλονισμός είναι όρος που χρησιμοποιείται για την 
περιγραφή των φυσιολογικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων που 
μπορεί να βιώσει ένα άτομο αφού ακούσει έναν ξαφνικό, απρό-
σμενο, δυνατό θόρυβο μέσω του ακουστικού του τηλεφώνου ή μιας 
τηλεφωνικής συσκευής. Οι εργαζόμενοι που κινδυνεύουν περισσό-
τερο είναι οι τηλεφωνητές που εργάζονται στα κέντρα κλήσεων.  Το 
πρόβλημα μπορεί να οξυνθεί, εάν τα κέντρα κλήσεων είναι τόσο 
θορυβώδη, ώστε οι τηλεφωνητές να αναγκάζονται να αυξήσουν την 
ένταση του ήχου περισσότερο απ’ ό,τι θα απαιτούνταν σε ένα ήσυχο 
μέρος.  Ο ακουστικός κλονισμός επισημάνθηκε επίσης ως θέμα προ-
βληματισμού σε έρευνες εμπειρογνωμόνων του οργανισμού σχε-
τικά με τους αναδυόμενους κινδύνους.

■ Συνδυασμένες επιπτώσεις
Η απώλεια της ακοής μπορεί επίσης να προκληθεί ή να αυξηθεί από 
τη χρήση χημικών ουσιών. Στις γνωστές ωτοτοξικές ουσίες συγκα-
ταλέγονται διαλύτες, μέταλλα, φαρμακευτικές ουσίες και ασφυξιο-
γόνα. Οι εργασίες με υψηλή έκθεση σε θόρυβο και σε επικίνδυνες 
ουσίες ή δονήσεις σχετίζονται με την τυπογραφία, τη ζωγραφική, τη 
ναυπηγική, τις κατασκευές, τη μεταποιητική βιομηχανία, τα χημικά 
προϊόντα, το πετρέλαιο,  τα δερμάτινα προϊόντα και την κατασκευή 
επίπλων, τη γεωργία και τη μεταλλευτική. Συνδυασμένη έκθεση σε 
θόρυβο, δονήσεις και υψηλή θερμοκρασία παρατηρείται επίσης σε 
χυτήρια. Πολλοί από τους τομείς αυτούς είναι πιο επιβαρυμένοι στα 
νέα κράτη μέλη συγκριτικά με την ΕΕ των Δεκαπέντε.

■ Θόρυβος και ατυχήματα
Ο θόρυβος δεν βλάπτει απλώς την ακοή των εργαζομένων: μπορεί 
επίσης να αποτελέσει αιτία ατυχημάτων, εφόσον παρεμβαίνει στην 
επικοινωνία. Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν προστατευτικά 
μέσα της ακοής ενδέχεται να μην ακούσουν τις προφορικές οδη-
γίες και τις ακουστικές προειδοποιήσεις. Σε πολλά προγράμματα 
περιγράφεται η ανάπτυξη μιας μεθόδου  πρόβλεψης της ευκρίνειας 
της ομιλίας και της αντίληψης ακουστικών σημάτων με ταυτόχρονη 
χρήση προστατευτικών μέσων της ακοής.  Στην εν λόγω έκθεση 
εντοπίζονται επίσης οι πρόσθετοι κίνδυνοι ατυχημάτων, τους οποί-
ους διατρέχουν οι  εργαζόμενοι με διαταραχές ακοής.

Οι εκπαιδευτικοί σε πολλά κράτη μέλη αναφέρουν το 
θόρυβο ως πρόβλημα, ενώ οι φωνητικές διαταραχές έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στο συντελεστή αποχής των εκπαι-
δευτικών από την εργασία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΠΟΥ, συνιστάται στάθμη θορύβου 
35 dB(Α) για τις σχολικές αίθουσες. Στην πραγματικότητα, η 
στάθμη θορύβου στα σχολεία μπορεί να φθάσει τα 60–80 dB(A) 
στις κανονικές αίθουσες, ενώ μπορεί ακόμη και να υπερβεί τις 
οριακές τιμές στους χώρους εργασίας σχολικών εργαστηρίων 
και τους χώρους άθλησης. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθη-
καν σε αίθουσες δείχνουν ότι οι ακουστικές συνθήκες επιτρέ-
πουν να γίνει κατανοητό λιγότερο από το ήμισυ της ομιλίας.

Η σπουδαιότητα της φωνής ως επαγγελματικού εργαλείου ενι-
σχύεται επίσης ταυτόχρονα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας 
που ενεργοποιείται μέσω φωνής και την άνοδο του αριθμού 
των κέντρων τηλεφωνικών κλήσεων, όπου απαιτούνται υψηλές 
φωνητικές επιδόσεις.

■ Μη ακουστικές επιπτώσεις στην υγεία
Υπάρχουν ενδείξεις για πολλαπλές επιπτώσεις στην υγεία από θόρυβο 
μεσαίας στάθμης, στις οποίες περιλαμβάνονται προβλήματα φωνής, 
άγχος, καρδιαγγειακές νόσοι και νευρολογικές παθήσεις. Ο θόρυβος 
κάτω από τα επίπεδα πρόκλησης ακουστικής βλάβης μπορεί να 
οδηγήσει σε μη ακουστικές επιπτώσεις στην υγεία, εάν παρεμβαί-
νει μακροχρόνια στον ύπνο και στη χαλάρωση, εάν παρεμποδίζει 
την επικοινωνία και την ευκρίνεια του λόγου, ή εάν επηρεάζει την 
πνευματική εργασία, η οποία απαιτεί υψηλό βαθμό προσοχής και 
συγκέντρωσης. 

Πρόληψη

Απαιτούνται επιπλέον προσπάθειες για τη μείωση του θορύβου 
στους χώρους εργασίας. Σε μελέτες σχετικά με τα μέτρα ελέγχου 
του θορύβου στους χώρους εργασίας παρατηρήθηκε μια σειρά δια-
φορετικών προσεγγίσεων και εντοπίστηκαν ορισμένα προγράμματα 
αποτελεσματικής προστασίας της ακοής.  Οι μικρότερες εταιρείες 
διέθεταν πολύ περιορισμένες διαδικασίες ελέγχου του θορύβου και 
βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στον προσωπικό εξοπλισμό προστα-
σίας.

Απαιτούνται επίσης περαιτέρω βελτιώσεις για την αποτελεσματική 
μείωση των εκπομπών στην πηγή. Σε επαγγέλματα όπου εντοπίζο-
νται υψηλές στάθμες θορύβου στο χώρο εργασίας, συνήθως χρη-
σιμοποιείται  ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών και μηχανημάτων. Η 
έκθεση αυτή παρουσιάζει ορισμένα προφίλ έκθεσης όσον αφορά 
θορυβώδεις τομείς, όπως η γεωργία, οι κατασκευές και η βιομηχανία 
τροφίμων και ποτών.

Όπου υπάρχει η ανάγκη συγκέντρωσης, πρέπει να διασφαλίζεται η 
όσο το δυνατόν χαμηλότερη στάθμη θορύβου. Σημαντικές μειώσεις 
μπορούν να επιτευχθούν με τη λήψη ακουστικών μέτρων.  Ο σύνθε-
τος χαρακτήρας των εργασιών και των διοικητικών καθηκόντων έχει 
αυξηθεί σε τομείς όπως η περίθαλψη και η διδασκαλία, αλλά επίσης 
και στη βιομηχανική παραγωγή. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονται 
ορισμένες συστάσεις για τη στάθμη θορύβου σε γραφεία, σχολεία 
και στον τομέα της περίθαλψης.

Ερευνητικές ανάγκες

Οι στοχοθετημένες έρευνες σε επιλεγμένους κλάδους 
(περίθαλψη, ξενοδοχεία και εστιατόρια, μεταφορές, 
κέντρα τηλεφωνικών κλήσεων) θα συμβάλουν στον προσ-
διορισμό των ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν 
μέσω της πρόληψης.

Χρειάζονται επίσης περισσότερα στοιχεία για την αξιολόγηση:

■ της έκθεσης σε θόρυβο μεσαίας στάθμης∙
■ των συνδυασμένων επιπτώσεων του θορύβου και των 

δονήσεων, ή του θορύβου και των χημικών ουσιών∙
■ του αντίκτυπου του θορύβου σε έγκυες εργαζόμενες.
Η έρευνα πρέπει επίσης να υποστηρίξει τις προσπάθειες πρόλη-
ψης όσον αφορά τους εργαζόμενους με ελαττωμένη ακοή και 
την  αλληλεπίδραση με προειδοποιήσεις και σήματα.

Πρόσθετες πληροφορίες

Τα πλήρη αποτελέσματα του παρατηρητηρίου κινδύνων διατίθε-
νται στη διεύθυνση: 
http://riskobservatory.osha.europa.eu
Τα στοιχεία σχετικά με την έκθεση σε θόρυβο και την απώλεια 
ακοής, περιλαμβανομένων των εθνικών στοιχείων, διατίθενται στις 
διευθύνσεις: 
http://riskobservatory.osha.europa.eu/noiseexposure/ και
http://riskobservatory.osha.europa.eu/hearingloss/ 
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