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Το άρθρο αυτό αφορά 
ένα από τα πλέον περί-
πλοκα και ίσως γι’ αυτό 

παραμελημένα θέματα ρύπαν-
σης στις αστικές κυρίως περι-
οχές, την ηχορύπανση. Η ηχο-
ρύπανση είναι μορφή ρύπαν-
σης, όπως και η ρύπανση στο 
νερό, τον αέρα και το έδαφος. 
Αφορά κάθε εκπομπή ηχητικής 
ενέργειας, η οποία επηρεάζει 
αρνητικά το περιβάλλον.  Καλύ-
πτει το σύνολο των συχνοτή-
των στις ζώνες υποήχου, ακου-
στικής και υπερήχου.  Στο μεγα-
λύτερο μέρος της ενδιάμεσης 
ζώνης, κάθε ήχος που γίνεται 
αντιληπτός από το ανθρώπινο 
αυτί και είναι ανεπιθύμητος, ορί-
ζεται ως θόρυβος.  

Ο θόρυβος έχει χωριστεί σε:
Α. θόρυβο στους χώρους εργα-
σίας 

ÖÕÓÇ[

HXOΡΥΠΑΝΣΗ:
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ
Από το τεύχος 68, το Ελληνικό 

Πανόραμα φιλοξένησε από αυτή τη 
στήλη σειρά άρθρων που θα καλύ-
ψουν τις κύριες παραμέτρους ενός 
σημαντικού σύγχρονου προβλήμα-
τος: της αστικής όχλησης. Με τον 
όρο αστική όχληση εννοούμε το 

σύνολο των παραμέτρων που επη-
ρεάζουν, ενοχλούν, επιβαρύνουν 
την ποιότητα της ζωής των κατοί-

κων των μεγάλων αστικών κέντρων. 
Η αστική όχληση περιλαμβάνει, με-
ταξύ άλλων, τα θέματα της ηχορύ-
πανσης, οσμορύπανσης, φωτορύ-
πανσης, θερμορύπανσης, υγρορύ-

πανσης, αισθητικής ρύπανσης, ηλε-
κτρομαγνητικής ρύπανσης και αέρι-

ας ρύπανσης.

Β. σε περιβαλλοντικό θόρυβο.

Α. Ο θόρυβος στους χώρους 
εργασίας, ανάλογα με τη διάρ-
κεια της ατομικής ηχοέκθεσης 
του εργαζομένου και την ένταση 
του ήχου, έχει ενοχοποιηθεί για: 
	 Βλάβη ή απώλεια ακοής
	 Αναπνευστικές, καρδιαγγει-
ακές, πεπτικές, αδενικές, νευρο-
λογικές διαταραχές.
	 Αϋπνίες
	 Μείωση παραγωγικότητας
	 Μείωση συγκέντρωσης, 
προσοχής, αντίληψης ή/και δημι-
ουργία έντασης, με κίνδυνο πρό-
κλησης εργατικού ατυχήματος
Με την οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 86/188/ΕΟΚ και πολ-
λές εθνικές νομοθεσίες δίνεται 
σαφής περιγραφή των υποχρε-
ώσεων εργοδοσίας – εργαζομέ-
νων για την πρόληψη και προ-
στασία από τις επιπτώσεις της 
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έκθεσης στο θόρυβο κατά την 
διάρκεια των ωρών εργασίας. Το 
θέμα είναι βέβαια πόσο τηρού-
νται τα όρια αυτά στη χώρα μας.

Β. Ο Περιβαλλοντικός 
Θόρυβος έχει στοιχειοθετηθεί 
διεθνώς ότι αποτελεί τη μεγαλύ-
τερη απειλή μαζί με την ρύπαν-
ση του αέρα, για την υγεία των 
κατοίκων των πόλεων, αλλά και 
της υπαίθρου. Η γειτνίαση με 
μια οχληρή βιοτεχνία ή με ένα 
φασαριόζικο μπαρ αποτελούν 
μόνιμη πηγή ηχορύπανσης για 
πολλούς κατοίκους των αστικών 
κέντρων. Αλλά ακόμα και μία 
σταγόνα που στάζει μια καλοκαι-
ρινή νύχτα από την γλάστρα του 
τέταρτου ορόφου στo μεταλ-
λικό στέγαστρο του ισογείου, 
μπορεί να αναστατώσει τον 
ύπνο μας και να καταστρέψει 
την ηρεμία μας! Ένα κομπρε-
σέρ, οι συμπιεστές των κλιμα-
τιστικών, το σκουπιδιάρικο ή η 
εξάτμιση της μοτοσικλέτας σε 
ώρες κοινής ησυχίας αποτελούν 
μόνο ελάχιστα από τα εκατο-
ντάδες παραδείγματα δραστη-
ριοτήτων που εκπέμπουν ακου-
στική ενέργεια σε επίπεδα ενο-
χλητικά και ως εκ τούτου αποτε-
λούν όχληση από θόρυβο στους 
χώρους «ανάπαυσής» μας, στα 

σπίτια μας. 
Οι επιπτώσεις της συνεχιζόμε-
νης έκθεσης των ανθρώπων σε 
συνθήκες αυξημένων επιπέδων 
θορύβου ακόμα και τις ώρες 
κοινής ησυχίας, έχουν φθάσει 
σε επίπεδα μάστιγας στις μεγα-
λουπόλεις με αυξημένες περι-
πτώσεις αϋπνίας, ψυχονευρωτι-
κών διαταραχών, έντασης, νεύ-
ρων, μείωσης της συγκέντρω-
σης, της απόδοσης, της υπο-
μονής.

Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι πολλαπλές έρευνες 
στο πολύπλοκο αυτό θέμα, οδή-
γησαν σε μία σειρά μέτρων πρό-
ληψης και μείωσης του θορύ-
βου, όπως πχ ο καθορισμός 
υποχρεωτικής σήμανσης στις 
εκπομπές θορύβου από μηχανή-
ματα οικιακής χρήσης, ο καθορι-
σμός μέγιστων ορίων εκπομπών 
σε αυτοκίνητα και μοτοσικλέ-
τες,  η δημιουργία ζωνών θορύ-
βου και η συνάρτησή τους  με 
τις πολεοδομικές ζώνες, ο καθο-
ρισμός προτύπων ελέγχου των 
υλικών και του τρόπου κατα-
σκευής των κτιρίων ανάλογα με 
τη χρήση τους, κλπ. 

Στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει 
πολλά στον τομέα αυτό από 
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την πολιτεία. Μπορεί όμως 
ο πολίτης να απαιτήσει αυτό 
που δικαιούται: καλές συνθή-
κες διαβίωσης. Καταγγελίες στις 
Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, οργα-
νώσεις ομάδων σε επίπεδο γει-
τονιάς και  διεκδίκηση βασικών 
επιπέδων θορύβου είναι εφι-
κτές δράσεις.  Η ηχορύπαν-
ση καταστρέφει την υγεία μας 
και δεν μπορούμε να δείχνου-
με ανοχή. Η ανάδειξη ενός προ-
βλήματος στις σωστές του δια-
στάσεις αποτελεί το κλειδί για 
να ξεκινήσει η διαδικασία επί-
λυσής του.


