
Ο αντίκτυπος του θορύβου στην εργασία
Η έκθεση σε θόρυβο κατά την εργασία µπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στην υγεία των εργαζοµένων. Η γνωστότερη επίπτωση του θορύβου 
στην εργασία είναι η απώλεια της ακοής, πρόβληµα που παρατηρήθηκε 
σε χαλκουργούς το 1731. Ο θόρυβος µπορεί επίσης να οξύνει το άγχος 
και να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχηµάτων. Στο παρόν τεχνικό δελτίο περι-
γράφονται οι επιπτώσεις από το θόρυβο στο χώρο εργασίας.

Διαταραχές της ακοής

Οι διαταραχές της ακοής µπορεί να οφείλονται σε µηχανική παρεµπόδι-
ση της διαβίβασης του ήχου στο έσω ους (βαρηκοΐα αγωγιµότητας) ή σε 
καταστροφή των τριχωτών κυττάρων στον κοχλία,  µέρος του έσω ωτός 
(νευροαισθητήρια βαρηκοΐα). Σπανίως µπορεί επίσης να προκληθεί 
βαρηκοΐα από διαταραχές της κεντρικής ακουστικής επεξεργασίας 
(όταν επηρεάζονται τα ακουστικά κέντρα του εγκεφάλου).

Θορυβογενής απώλεια της ακοής

Η θορυβογενής απώλεια της ακοής είναι η συνηθέστερη επαγγελµατική 
ασθένεια στην Ευρώπη, καθώς αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του 
συνόλου των επαγγελµατικών ασθενειών, συνηθέστερη από τα δερµα-
τικά και τα αναπνευστικά προβλήµατα (1).

Η θορυβογενής απώλεια της ακοής οφείλεται συνήθως σε παρατεταµέ-
νη έκθεση σε δυνατό θόρυβο. Το πρώτο σύµπτωµα είναι συνήθως η 
αδυναµία να γίνουν αντιληπτοί ήχοι υψηλής συχνότητας. Εάν το πρό-
βληµα του υπερβολικού θορύβου δεν αντιµετωπιστεί, η ακοή χειροτε-
ρεύει και τα συµπτώµατα επεκτείνονται και στις χαµηλότερες συχνότη-
τες. Συνήθως, το πρόβληµα αυτό αφορά και τα δύο αυτιά. Η 
θορυβογενής απώλεια της ακοής είναι µόνιµη.

Απώλεια της ακοής µπορεί να επέλθει και χωρίς µακροπρόθεσµη έκθε-
ση. Ακόµη και σύντοµης διάρκειας θόρυβος παλµικού χαρακτήρα (ακό-
µη και ένα µόνον οξύ ερέθισµα), όπως ένας πυροβολισµός ή ο ήχος του 
πιστολιού καρφώµατος µπορεί να έχει µόνιµες επιπτώσεις, συµπεριλαµ-
βανοµένων της απώλειας ακοής και συνεχών εµβοών. Τα παλµικά ηχητι-
κά ερεθίσµατα µπορούν επίσης να προκαλέσουν τη ρήξη του τυµπά-
νου, γεγονός επώδυνο αλλά ιάσιµο.

Εµβοές

Οι εµβοές είναι µία αίσθηση κουδουνίσµατος, σφυρίγµατος ή έντονου 
θορύβου στα αυτιά. Η υπερβολική έκθεση στο θόρυβο αυξάνει τον κίν-
δυνο εµβοών. Εάν ο θόρυβος είναι παλµικός (π.χ. έκρηξη), ο κίνδυνος 
µεγαλώνει σηµαντικά. Οι εµβοές ενδέχεται να αποτελούν την πρώτη 
ένδειξη βλάβης της ακοής από την έκθεση σε θόρυβο.

Θόρυβος και χηµικές ουσίες

Ορισµένες επικίνδυνες ουσίες είναι ωτοτοξικές (κυριολεκτικά «δηλητηριά-
ζουν το αυτί»). Οι εργαζόµενοι που εκτίθενται σε ορισµένες από αυτές τις 
ουσίες και παράλληλα σε δυνατό θόρυβο φαίνεται ότι διατρέχουν µεγα-
λύτερο κίνδυνο να εµφανίσουν προβλήµατα ακοής σε σχέση µε εκείνους 
που εκτίθενται είτε σε θόρυβο είτε σε επικίνδυνες ουσίες ξεχωριστά.

Αυτή η συνεργία παρατηρείται ιδίως µεταξύ του θορύβου και ορισµέ-
νων οργανικών διαλυτών, συµπεριλαµβανοµένων του τολουόλιου, του 
στυρένιου και του δισουλφιδίου του άνθρακα. Οι εν λόγω ουσίες είναι 
πιθανό να χρησιµοποιούνται σε θορυβώδη περιβάλλοντα, σε κλάδους 
όπως η βιοµηχανία πλαστικών, η τυπογραφία και η βιοµηχανία παρα-
σκευής χρωµάτων και βερνικιών.

Θόρυβος και έγκυοι εργαζόµενες

Η έκθεση των εγκύων εργαζοµένων σε υψηλά επίπεδα θορύβου στο χώρο 
εργασίας µπορεί να έχει επιπτώσεις στο έµβρυο. «Η παρατεταµένη έκθεση 
σε δυνατό θόρυβο µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της πίεσης του αίµατος 
και σε κόπωση. Από πειραµατικά στοιχεία προκύπτει ότι η παρατεταµένη 

(1) Στοιχεία 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.

(2) Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την εκτίµηση των χηµικών, 
φυσικών και βιολογικών παραγόντων και των µεθόδων παραγωγής που θεωρείται ότι περικλείουν 
κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία των εγκύων, λεχώνων ή γαλουχουσών εργαζοµένων (οδηγία 
92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου).

(3) Οδηγία 92/85/ΕOΚ του Συµβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων 
που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώ-
νων και γαλουχουσών εργαζοµένων.

http://agency.osha.eu.int
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έκθεση του εµβρύου σε δυνατό θόρυβο κατά την εγκυµοσύνη ενδέ-
χεται να έχει αργότερα επιπτώσεις στην ακοή και ότι οι χαµηλές συ-
χνότητες είναι πιθανότερο να προξενήσουν βλάβη.» (2).

Οι εργοδότες υποχρεούνται να αξιολογήσουν τη φύση, το βαθµό 
και τη διάρκεια της έκθεσης των εγκύων εργαζοµένων στον θόρυ-
βο (3) και σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια και 
την υγεία της εργαζόµενης ή για αντίκτυπο στην εγκυµοσύνη, ο 
εργοδότης υποχρεούται να προσαρµόσει τις συνθήκες εργασίας 
των εγκύων, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση. Πρέπει να αναγνωρι-
στεί ότι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας από τη µητέρα δεν 
προστατεύει το έµβρυο από φυσικούς κινδύνους.

Αυξηµένος κίνδυνος ατυχηµάτων

Η σχέση µεταξύ θορύβου και ατυχηµάτων αναγνωρίζεται στην 
«οδηγία για το θόρυβο» (4), η οποία προβλέπει ότι η σχέση αυτή 
πρέπει να εξετάζεται σαφώς στο πλαίσιο της αξιολόγησης των κιν-
δύνων από το θόρυβο.

Ο θόρυβος µπορεί να οδηγήσει σε ατυχήµατα µε τους εξής τρόπους:

˛ δυσχεραίνοντας την προσπάθεια των εργαζοµένων να ακού-
σουν και να κατανοήσουν οµιλία και σήµατα·

˛ καλύπτοντας τον ήχο του επικείµενου κινδύνου ή των προειδοποι-
ητικών σηµάτων (π.χ. σήµα ότι όχηµα κινείται µε την όπισθεν)·

˛ αποσπώντας την προσοχή των εργαζοµένων, όπως  των οδη-
γών·

˛ συµβάλλοντας στο  άγχος στην εργασία, γεγονός που αυξάνει 
την εργασιακή φόρτιση και µέσω αυτής  την πιθανότητα σφαλ-
µάτων.

Παρεµπόδιση της προφορικής επικοινωνίας

Η αποτελεσµατική επικοινωνία στο χώρο εργασίας είναι αναγκαία, 
είτε πρόκειται για εργοστάσιο, εργοτάξιο, τηλεφωνικό κέντρο ή 
σχολείο. Η καλή προφορική επικοινωνία (5) προϋποθέτει επίπεδο 
ήχου στο αυτί του ακροατή τουλάχιστον 10 dB υψηλότερο από το 
επίπεδο του περιβάλλοντος θορύβου.

Συχνά αντιλαµβανόµαστε τον περιβάλλοντα θόρυβο ως σηµαντι-
κό εµπόδιο στην προφορική επικοινωνία, ιδίως εάν:

˛ υπάρχει συχνά περιβάλλων θόρυβος·

˛ ο ακροατής πάσχει ήδη από ελαφρά απώλεια της ακοής·

˛ η οµιλία γίνεται σε γλώσσα διαφορετική από τη µητρική γλώσ-
σα του ακροατή· ή

˛ η σωµατική ή ψυχική κατάσταση του ακροατή επηρεάζεται από 
ασθένεια, κόπωση ή αυξηµένο φόρτο εργασίας υπό πίεση χρόνου.

Ο αντίκτυπος αυτής της κατάστασης για την επαγγελµατική ασφάλεια και 
υγεία ποικίλλει ανάλογα µε το εργασιακό περιβάλλον. Για παράδειγµα:

˛ ο περιβάλλων θόρυβος µπορεί να αναγκάσει ένα δάσκαλο να 
υψώσει τη φωνή του, προκαλώντας προβλήµατα στις φωνητι-
κές του χορδές·

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
information@osha.eu.int
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˛ µια προφορική οδηγία µπορεί να µη γίνει κατανοητή από κά-
ποιο οδηγό ή χειριστή κινητής µονάδας σε εργοτάξιο, λόγω του 
περιβάλλοντος θορύβου, µε αποτέλεσµα να συµβεί ατύχηµα.

Άγχος

Άγχος στην εργασία δηµιουργείται όταν οι απαιτήσεις του εργασι-
ακού περιβάλλοντος υπερβαίνουν την ικανότητα των εργαζοµέ-
νων να τις αντιµετωπίσουν (ή να τις ελέγξουν) (6). Υπάρχουν πολλοί 
(αγχογόνοι) παράγοντες υπεύθυνοι για το  άγχος στην εργασία και 
σπάνια αυτό  οφείλεται σε έναν µόνον παράγοντα.

Το φυσικό εργασιακό περιβάλλον µπορεί να αποτελεί πηγή άγχους 
για τους εργαζόµενους. Ο εργασιακός θόρυβος, ακόµη και αν δεν εί-
ναι τέτοιου επιπέδου, ώστε να απαιτείται η λήψη µέτρων πρόληψης 
της απώλειας της ακοής, µπορεί να συνιστά αγχογόνο παράγοντα (π.χ. 
το συνεχές κουδούνισµα  τηλεφώνου ή ο µόνιµος βόµβος του κλιµα-
τιστικού), αν και συνήθως συνδυάζεται µε άλλους παράγοντες.

Το πώς επηρεάζει ο θόρυβος τα επίπεδα άγχους των εργαζοµένων 
εξαρτάται από έναν περίπλοκο συνδυασµό παραγόντων, µεταξύ 
των οποίων:

˛ η φύση του θορύβου, συµπεριλαµβανοµένης της έντασης, της 
συχνότητας και της προβλεψιµότητάς του·

˛ η πολυπλοκότητα της εργασίας που εκτελεί ο εργαζόµενος, για 
παράδειγµα οι οµιλίες άλλων µπορεί να αποτελούν παράγοντα 
άγχους όταν κάποιος εκτελεί εργασία που απαιτεί αυτοσυγκέ-
ντρωση·

˛ το επάγγελµα του εργαζοµένου (π.χ. στους µουσικούς µπορεί 
να προκληθεί εργασιακό άγχος ως αποτέλεσµα της ανησυχίας 
για τον κίνδυνο απώλειας της ακοής τους)·

˛ ο ίδιος ο εργαζόµενος. Επίπεδα  θορύβου που σε ορισµένες πε-
ριπτώσεις µπορεί να συµβάλλουν στην πρόκληση άγχους, ιδί-
ως όταν ο εργαζόµενος είναι κουρασµένος, άλλες φορές µπο-
ρεί να είναι ακίνδυνα.

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 (7).

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 έκθε-
ση 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).

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  µέσω Διαδικτύου  
στη διεύθυνση http://europa.eu.int/eur-lex/

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

(4) Οδηγία 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης 
Φεβρουαρίου 2003 περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την έκθεση 
των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος). 

(5) Όπου ο ακροατής αντιλαµβάνεται το 90 % των συλλαβών και το 97 % των προτάσεων.
(6) Ευρωπαϊκός Oργανισµός για την Aσφάλεια και την Yγεία στην Eργασία, Research on work-

related stress (Έρευνα για το εργασιακό άγχος) 2000.
(7) Σε αντικατάσταση της οδηγίας 86/188/ΕΟΚ.


