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1.Θέματα προς παρουσίαση  
 Εισαγωγή: Ο ήχος και ο θόρυβος στη ζωή του ανθρώπου 
 Εισαγωγικές έννοιες ακουστικής και θορύβου 
 Ορισμός αστικού θορύβου 
 Οι κυρίαρχες πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. 
 Οι επιτρεπόμενες και οι προτιμούμενες στάθμες αστικού θορύβου. Η 
θεσμική επάρκεια και ανεπάρκεια ελέγχου του θορύβου στη χώρα μας. 

 Οι επιπτώσεις και τα προβλήματα που προκαλούνται.  
 Οι υποχρεώσεις μας μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής 
αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού θορύβου. 

 Εργασιακός θόρυβος 
 Θόρυβος από γεωργικές δραστηριότητας 
 Συμπεράσματα 
 Δράσεις 
 Προτάσεις 
 Γενικότερες προτάσεις στον καθένα μας 

 
2. Εισαγωγή: Ο ήχος και ο θόρυβος στη ζωή του ανθρώπου  
Ο απροσδιόριστος θόρυβος, ο θόρυβος χωρίς ταυτότητα (θόρυβος βάθους 
στην ακουστική ορολογία) στο αστικό περιβάλλον αποτελεί μια κατάσταση η 
οποία γίνετε αντιληπτή από τον άνθρωπο ως κίνηση, ως ύπαρξη ζωής στην 
πόλη. Αυτός ο θόρυβος λοιπόν είναι και αίσθηση της υπάρξεώς μας. Στο 
αστικό περιβάλλον μαθαίνουμε να ζούμε με τον θόρυβο βάθους. Κάθε όμως 
υπέρβαση αυτού του θορύβου, οποιαδήποτε ώρα του 24 ώρου, μας μεταφέρει 
κάποια πληροφορία, κάποιο ευχάριστο ή δυσάρεστο συναίσθημα. Το είδος της 
πληροφορίας που μεταφέρεται, αλλά και η δυσαρέσκεια που προκαλείται από 
την παρεμβολή κάθε μη αποδεκτού ήχου στις δραστηριότητές μας, συντελούν 
στην αλλοίωση της ποιότητας της ζωής μας.  
 
Η ησυχία είναι φτιαγμένη από αποδεκτούς και ευχάριστους ήχους. Ο ήχος της 
βροχής, του κύματος σε μια παραλία, του αέρα, των τζιτζικιών, το κελάηδημα 
των πουλιών, ο ήχος ενός σιντριβανιού, η μουσική, η θεία ψαλμωδία κ.λπ, 
δημιουργούν ένα ευχάριστο ακουστικό περιβάλλον για τον άνθρωπο, αλλά και 
αντάξιο της ανθρώπινης ύπαρξης.  
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Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι και αυταξία1 αλλά και η μεγαλύτερη αξία.  Κάθε 
άνθρωπος αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο.2 Άρα η υποβάθμιση της 
ζωής του ανθρώπου, ο εξευτελισμός του, η κλοπή της ποιότητας από την ζωή 
του, η αφαίρεση της ησυχίας του, είναι κατάφωρη άρνηση της ανθρώπινης 
αξίας και του ίδιου του Θεού, ως Δημιουργού και Πατέρα του ανθρώπου. 
 
Ο θόρυβος, δεν εξαλείφεται, επειδή είναι αποτέλεσμα κίνησης, και η κίνηση 
είναι ένδειξη ζωής και δραστηριότητας. Καλούμεθα λοιπόν να περιορίσουμε 
τους δυσάρεστους και βλαβερούς θορύβους στο αστικό περιβάλλον, 
δεδομένου ότι όσο θα αυξάνεται η αστικοποίηση τόσο θα αυξάνεται και ο 
αστικός θόρυβος, με αποτέλεσμα η ζωή στο αστικό περιβάλλον να διακρίνεται 
από εγγενή υποβάθμιση. 
 
 
3. Εισαγωγικές έννοιες ακουστικής και θορύβου: 
Ηχητικά κύματα:  Πρόκειται για τα πυκνώματα και τα αραιώματα που 
δημιουργούνται στον περιβάλλοντα χώρο (σε στερεά, σε υγρά και αέρια) ως 
συνέπεια των αναταράξεων που προκαλούνται από την πλήρη παλινδρομική 
κίνηση των μορίων των διαφόρων ηχογόνων σωμάτων.  
 
Μήκος κύματος: Είναι η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ηχητικών 
κυμάτων, (από πύκνωμα στο επόμενο πύκνωμα ή από αραίωμα σε αραίωμα). 
Μετράται σε μέτρα. Μεγαλώνει με τη μείωση της συχνότητας και μικραίνει με 
την αύξησή της. 
 
Παράμετροι του ήχου που ενδιαφέρουν άμεσα: Οι παράμετροι του αστικού 
θορύβου που ενδιαφέρουν άμεσα είναι η στάθμη ηχητικής πίεσης σε dB(Α), 
(Α-ηχοστάθμη) και η συχνότητά του σε Hz. Αυτά είναι και τα λεγόμενα 
αντικειμενικά χαρακτηριστικά του θορύβου. Είναι δηλαδή εξαρτώμενα από 
την πηγή του θορύβου, τα ακουστικά χαρακτηριστικά της περιοχής που 
λειτουργεί η πηγή, τις καιρικές συνθήκες και τη σχετική θέση του δέκτη σε 
σχέση με την πηγή θορύβου. Υπάρχουν επίσης και υποκειμενικά 
χαρακτηριστικά, τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον δέκτη του 
θορύβου. Αυτά είναι η ακουστότητα, το ύψος και η χροιά. 
 
Συχνότητα: Είναι ο αριθμός των ηχητικών κυμάτων στο δευτερόλεπτο. 
Μετράται σε Hertz, (Hz). Το αισθητήριο ακοής ενός υγιούς ανθρώπου έχει 
εύρος από 16 Hz μέχρι 20 kHz, (συχνότητες μεγαλύτερες των 1000 Hz 
ονομάζονται χιλιόκυκλοι Hz και γράφονται ως kHz). Ήχοι συχνότητας 
μικρότερης των 16 Hz ονομάζονται υπόηχοι, ενώ μεγαλύτερης των 20 kHz 
υπέρηχοι. 
 
Ένταση: Είναι το ποσό της ηχητικής ενέργειας στη μονάδα του χρόνου και 
εκφράζεται σε Watt/m2. Η μικρότερη ηχητική ένταση που δύναται να γίνει 

                                                
1 Πρωτοπρεσβύτερος Γ. Μεταλληνός, «Η Εκκλησία στον κόσμο» σελ.155. Εκδόσεις 
Αποστολική Διακονία, Έκδοση Β’, 1999. 
2 Κατά Ματθαίον κεφ. 16, παρ. 26. «Τι γαρ ωφελείται άνθρωπος, εάν τον κόσμον όλον 
κερδίσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί; Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;» 
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αντιληπτή από ένα υγιές νεανικό ανθρώπινο αυτί είναι 10-12 Watt/m2. Η 
μεγαλύτερη είναι 10 Watt/m2.     
 
Λογαριθμική κλίμακα dB: Η κλίμακα των dB παρουσιάζει τη σχέση της 
ηχητικής εντάσεως από μια συγκεκριμένη πηγή θορύβου, σε σχέση με την 
χαμηλότερη ηχητική ένταση που μπορεί να γίνει αντιληπτή από το ανθρώπινο 
αυτί (10-12 Watt/m2). 
Σε σχέση με την ηχητική ένταση λαμβάνομε  dB re. 10-12 Watt/m2. 
Σε σχέση με την ηχητική Ισχύ λαμβάνομε  dB re. 10-12 Watt. 
Στις εφαρμογές του αστικού θορύβου χρησιμοποιείται η τιμή αναφοράς της 
ηχητικής πίεσης η οποία είναι  20 μPascal, και λαμβάνομε  dB re. 20 μPascal. Η 
τιμή αναφοράς της ηχητικής πίεσης των  20 μPascal, λαμβάνεται ως το 
κατώφλιο ακοής. Όταν δηλαδή μια πηγή θορύβου παράγει ηχητική πίεση ίση 
με 20 μPascal, τότε η στάθμη ηχητικής πίεσης που θα μετρηθεί είναι 0 dB re. 20 
μPascal. 
Μια ηχητική πηγή που παράγει ηχητική πίεση ίση με 20 Pascal θα μας δώσει 
120 dB re. 20 μPascal. Αυτή η στάθμη θορύβου θεωρείται ότι ευρίσκεται στο 
κατώφλι του πόνου, ότι δηλαδή αρχίζει η αίσθηση του πόνου. 
 
Α- σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης, dB(A): Για την μέτρηση και 
αξιολόγηση των θορύβων με μεγάλη μεταβλητότητα, όπως ο αστικός θόρυβος, 
χρησιμοποιείται μια ρύθμιση ή διόρθωση στον αρχικό θόρυβο, ώστε να 
προσεγγίζεται ο τρόπος που ένας μέσος άνθρωπος ακούει τους θορύβους. Οι 
διορθωμένοι αυτοί θόρυβοι ονομάζονται «Α- σταθμισμένες στάθμες 
θορύβου» [dB(A)].  
Το dB(A) χρησιμοποιείται σε όλες σχεδόν τις νομοθεσίες αστικού θορύβου. Η 
κλίμακα dB(A) αρχίζει από το μηδέν. Αυτό αντιπροσωπεύει τον πιο αδύναμο 
ήχο που μπορεί να γίνει αντιληπτός από ανθρώπους με πολύ καλή ακοή. 
 
Ακουστότητα θορύβου: Η ακουστότητα είναι υποκειμενικό γνώρισμα του 
ήχου και δείχνει πόσο ηχηρός ακούγεται στους ανθρώπους. Έτσι κάθε δέκτης 
αντιλαμβάνεται τον ήχο με διαφορετικό τρόπο.  Ήχος με ίδια ένταση θα έχει 
μικρότερη ακουστότητα για ένα άτομο με προβληματική ακοή. Σε σχέση με 
την ακουστότητα οι ήχοι διακρίνονται σε ασθενείς έως ισχυρούς, με μονάδα 
μέτρησης το Phon. Ήχος που μόλις ακούγεται έχει ακουστικότητα 1 Phon ενώ 
ήχος με ακουστικότητα 130 Phon προκαλεί πόνο στο αυτί. Μετά από 
πειράματα σε μεγάλο δείγμα ανθρώπων, προέκυψε ότι: 
Μια στάθμη θορύβου 60 dB(A)  είναι διπλάσιας ακουστότητας στον δέκτη από 
μια στάθμη των 50. 
Μια στάθμη θορύβου 70 dB(A)  είναι διπλάσιας ακουστότητας στον δέκτη από 
μια στάθμη των 60 dB(A)  και τετραπλάσιας ακουστότητας από μια στάθμη 
των 50 dB(A). 
Μια στάθμη θορύβου 80 dB(A)  είναι διπλάσιας ακουστότητας στον δέκτη από 
μια στάθμη των 70 dB(A), τετραπλάσιας ακουστότητας από μια στάθμη των 60 
dB(A), και οχταπλάσιας ακουστότητας από μια στάθμη των 50 dB(A).  
Μια στάθμη θορύβου 90 dB(A)  είναι διπλάσιας ακουστότητας στον δέκτη από 
μια στάθμη των 80 dB(A), τετραπλάσιας ακουστότητας από μια στάθμη των 70 
dB(A), οχταπλάσιας ακουστότητας από μια στάθμη των 60 dB(A) και 
δεκαεξαπλάσιας ακουστότητας από μια στάθμη των 50 dB(A).   
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Χροιά: Είναι βασικό υποκειμενικό γνώρισμα του ήχου, χάρη στην οποία ο 
ήχος ξεχωρίζει ακόμη και αν τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του είναι τα ίδια. Η 
χροιά αναφέρεται στους σύνθετους ήχους και εξαρτάται από τους απλούς 
ήχους που αποτελούν το σύνθετο. Κάθε περιοδικός ήχος μπορεί να αναλυθεί 
σε ένα άθροισμα συνημιτονικών συναρτήσεων με διάφορα πλάτη και φάσεις 
και με συχνότητες ακέραια πολλαπλάσιες μιας θεμελιώδους συχνότητας 
(fundamental frequency). Οι συχνότητες αυτές αποκαλούνται αρμονικές 
(harmonic frequency) και το πλήθος και το σχετικό τους πλάτος είναι σε μεγάλο 
βαθμό υπεύθυνες για το υποκειμενικό αίσθημα της χροιάς ενός ήχου.  
 
Ήχος: Ήχο στη Φυσική ονομάζουμε μία μηχανική διαταραχή που 
πραγματοποιείται σε ένα ελαστικό μέσο και διαδίδεται επίσης σε ένα ελαστικό 
μέσο (ίδιο ή διαφορετικό) με την μορφή των ηχητικών κυμάτων που κινούνται 
με ορισμένη ταχύτητα και σε διαφορετικές διευθύνσεις και έχουν τέτοιο 
χαρακτήρα, ώστε να μπορούν να διεγείρουν το αισθητήριο της ακοής μας και 
να μας προκαλούν ακουστικό συναίσθημα ευχάριστο ή δυσάρεστο. Η 
μηχανική διαταραχή που δημιουργεί τον ήχο είναι μεν, στην πιο απλοποιημένη 
της μορφή, μια απλή αρμονική ταλάντωση μιας ορισμένης συχνότητας, 
πλάτους και διεύθυνσης ( απλός ήχος ή τόνος), σε πιο πολύπλοκη δε μορφή, 
είναι μία σύνδεση πολλών απλών αρμονικών ταλαντώσεων διαφορετικών 
συχνοτήτων, πλάτους και διευθύνσεων μετάδοσης μεταξύ τους και οι οποίες 
παράγουν τα διάφορα είδη ήχων (Σύνθετοι ήχοι, κρότοι, θόρυβοι). 
 
Θόρυβος: Θόρυβος είναι κάθε ακανόνιστος απεριοδικός σύνθετος ήχος, που η 
στιγμιαία του τιμή αυξομειώνεται γενικά με τυχαίο τρόπο, με αποτέλεσμα να 
μας δημιουργεί μία ενοχλητική ακουστική εντύπωση.  
 
Ήχος και Θόρυβος: Κάθε δυσάρεστος και απρόβλεπτος για τον αποδέκτη 
ήχος εκλαμβάνεται ως ενοχλητικός θόρυβος όταν ως υπόλειμμα ανθρώπινης 
δραστηριότητας είναι ανεπιθύμητος στον αποδέκτη, ιδιαίτερα όταν 
παρεμποδίζει κάποια άλλη του δραστηριότητα της καθημερινής του ζωής, με 
έμφαση στην ανάπαυση, τον ύπνο, την πνευματική εργασία, την ήρεμη ζωή. Ο 
θόρυβος υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο για 
την σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου. 
 
Δείκτες Θορύβου: Leq, LN, Lmax, Lmin, L95, L10, Lnight,  Lden, πρόβλεψη έκθεσης 
αεροπορικού θορύβου (NEF), στάθμη αντιληπτού θορύβου (LPN). Ο αστικός 
θόρυβος δύναται να είναι σταθερός ή μεταβλητός. Συνήθως χαρακτηρίζεται 
από μεταβλητότητα σε σχέση με το χρόνο, για αυτό και για την αξιολόγησή 
του μπορεί να χρησιμοποιηθούν διάφοροι στατιστικοί και ενεργειακοί δείκτες 
θορύβου. 

3. Ορισμός αστικού θορύβου 
Είναι ο θόρυβος που εκπέμπεται από τις διάφορες πηγές σε ένα αστικό 
περιβάλλον, και αποτελεί συνισταμένη του περιβαλλοντικού θορύβου. 
 
Περιβαλλοντικός θόρυβος3: Ο θόρυβος και τα χαρακτηριστικά των θορύβων 
από όλες τις πηγές στο περιβαλλόμενο περιβάλλον. Ο περιβαλλοντικός 
                                                
3	Η Οδηγία 2002/49/ΕΚ για την αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου  
εκτός από την εισαγωγή και απόδοση του όρου «περιβαλλοντικός θόρυβος» αποβλέπει στον 
καθορισμό μιας κοινής προσέγγισης για την αποφυγή, πρόληψη ή περιορισμό, βάσει 
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θόρυβος σε ορισμένες περιπτώσεις δύναται να έχει χαρακτηριστικά ηχητικού 
ρύπου. 
 
Ρύπος: Είναι οποιαδήποτε ουσία, ή υπόλειμμα ανθρώπινης δραστηριότητας, η 
οποία έχει ανεπιθύμητη επίδραση επάνω στο περιβάλλον και στους 
ανθρώπους. 
 
Ηχητικός ρύπος: Θόρυβος στο περιβάλλον που μπορεί να είναι επιβλαβής 
στους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά. Μια σχετική ορολογία είναι και η 
ηχορύπανση. 
 
Ηχορύπανση: Ο όρος περιλαμβάνει επιβλαβείς ή ανεπιθύμητους στο 
περιβάλλον ήχους, (θορύβους), οι οποίοι σε συγκεκριμένο ακουστικό 
περιβάλλον, μπορεί να μετρηθούν και να υπολογιστούν κατά μέσο όρο για μια 
χρονική περίοδο. Η μέτρηση ή η εκτίμηση της ηχορύπανσης, προηγείται των 
μέτρων αντιθορυβικής προστασίας. 
 
Αντιθορυβική προστασία: Πρόκειται για την λήψη μέτρων ελέγχου (μείωσης) 
της ηχορρύπανσης, όπως ο περιορισμός της εκπομπής του θορύβου από τις 
βιομηχανικές, εμπορικές και άλλες δραστηριότητες, από την κυκλοφορία των 
μηχανοκίνητων οχημάτων, τα αεροσκάφη, της παροχής ηχοπετασμάτων αλλά 
και άλλων εμποδίων στη διάδοση του θορύβου, τη δημιουργία ουδέτερων 
ζωνών αντιθορυβικής προστασίας,  κ.λπ., προκειμένου να προστατευθεί ο 
άνθρωπος από την ενόχληση θορύβου, να ζει σε συνθήκες ακουστικής άνεσης, 
να μη υφίσταται παρενόχληση και διαταραχές στον ύπνο του, να μη 
κινδυνεύει η ακοή του και γενικότερα η υγεία του με αποτέλεσμα την μείωση 
των ετών υγειούς διαβιώσεως. 
 

4. Κυρίαρχες πηγές που προκαλούν ενόχληση θορύβου στο 
αστικό περιβάλλον 
Ο θόρυβος προκαλείται από μια πηγή θορύβου, ακολουθεί κάποια διαδρομή 
διάδοσης και καταλήγει σε κάποιον αποδέκτη ο οποίος υφίσταται τις 
επιπτώσεις του θορύβου.  
Οι πηγές θορύβου που ακολουθούν, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως οι 
σημαντικότερες πηγές δημιουργίας θορύβου σε  ένα αστικό περιβάλλον. 
 

                                                                                                                                       
ιεράρχησης προτεραιοτήτων, των δυσμενών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
ενόχλησης, από έκθεση στον περιβαλλοντικό θόρυβο. Η οδηγία αυτή αποβλέπει, επίσης, στην 
παροχή βάσης για την ανάπτυξη κοινοτικών μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου που 
εκπέμπουν οι μείζονες πηγές και, ιδίως, τα τροχοφόρα οχήματα, ο σιδηρόδρομος και η 
σχετική υποδομή, τα αεροσκάφη, ο υπαίθριος και ο βιομηχανικός εξοπλισμός και τα κινητά 
μηχανήματα. Έχει ως αντικείμενο τον  περιβαλλοντικό θόρυβο, ο οποίος γίνεται αντιληπτός 
από τον πολίτη στο εσωτερικό της κατοικίας του και γύρω από αυτήν, στις σχετικά ήσυχες 
ζώνες μιας αστικής περιοχής (κατοικίας) ή της εξοχής, εντός των νοσοκομείων και πέριξ 
αυτών, εντός των σχολείων και στον περίγυρό τους, καθώς και στο εσωτερικό άλλων κτιρίων. 
Επισημαίνεται ότι η Οδηγία αυτή δεν καλύπτει το θόρυβο που προκαλεί το ίδιο το άτομο, 
ούτε το θόρυβο ο οποίος γίνεται αντιληπτός εντός των μέσων μεταφοράς, αλλά ούτε και 
αυτόν ο οποίος προκαλείται από οικιακές δραστηριότητες, στη γειτονιά ή στο χώρο εργασίας. 
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Οδικός κυκλοφοριακός θόρυβος: Θόρυβος που εκπέμπεται από την κίνηση 
των οχημάτων (βαριά οχήματα, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, αλληλεπίδραση 
ελαστικών αυτοκινήτου / δρόμων). 
 
Θόρυβος μοτοδικύκλων: Πρόκειται για ιδιαίτερο φαινόμενο θορύβου στον 
Ελληνικό χώρο. Ο θόρυβος προέρχεται από την επέμβαση του ανθρώπου στην 
εξάτμιση του δικύκλου. 
 
Θόρυβος αεροπλάνων: Πρόκειται για το θόρυβο από την ενεργό συμμετοχή  
των διαφόρων πηγών θορύβου που συνδέονται με τη λειτουργία των 
αεροσκαφών, κατά την απογείωση, πτήση και προσγείωση. Πολλές φορές 
είναι ιδιαίτερα αισθητός και ο θόρυβος από τις λειτουργίες εδάφους. 
 
Θόρυβος από την κίνηση μέσων σταθερής τροχιάς:  
Τραίνα, ηλεκτρικός, Μετρό, Τραμ. 
 
 
Βιομηχανία, βιοτεχνία:   
Θόρυβος από τη λειτουργία πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
[Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, τυπογραφεία, σιδηρουργία, αλουμινοκατασκευές, 
εργαστήρια παραγωγής πίτσας (σφολιάτας, τυροπιτών, κ.λπ.), αντλιοστάσια, 
στεγνοκαθαριστήρια, εργαστήρια φασόν, βιοτεχνίες καλσόν και καλτσών, 
συστήματα αερισμού και εξαερισμού καταστημάτων, κ.λπ.]. 
 
Θόρυβος από άλλες δραστηριότητες:  
Ενδεικτικά αναφέρεται μια σειρά πηγών θορύβου που θεωρούνται ιδιαίτερα 
ενοχλητικές στο αστικό περιβάλλον. 

• Θόρυβος εξωτερικών μονάδων κλιματιστικών συσκευών (αντλίες 
θερμότητας). 

• Θόρυβος πύργων ψύξεως. 
• Θόρυβος Επαγγελματικών ψυγείων 
• Θόρυβος αυτοκινήτων – ψυγείων (εν στάσει). 
• Θόρυβος εργοταξίων, οικοδομών 
• Θόρυβος πλυντηρίων, συνεργείων, Φανοποιείων 
• Θόρυβος από σταθμούς αυτοκινήτων 
• Θόρυβος ανεμογεννητριών,  
• Θόρυβος από λατομεία, σκοπευτήρια, μάνδρες αδρανών υλικών 

οικοδομών 
• Θόρυβος κέντρων βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων.   
• Θόρυβος κέντρων διασκέδασης, 
• Θόρυβος από την κίνηση αυτοκινητιδίων σε πίστες Go Kart    
• Θόρυβος κινηματογράφων, γυμναστηρίων, σχολών χορού, κ.λπ. 
• Θόρυβος αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα άθλησης, πλατείες που 

χρησιμοποιούνται ως αυτοσχέδια γήπεδα, κ.λπ.) 
• Θόρυβος από αγορές (λαϊκές αγορές, υπαίθριες κ.λπ). 
• Θόρυβος από τη λειτουργία συναγερμών και χώρων δοκιμών 

συναγερμών. 
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• Κοινωνικός θόρυβος από μουσική, φωνές, (περίπτωση σχολείων στο 
Περιστέρι), κ.λπ. δραστηριότητες. Ώρες κοινής ησυχίας. 

• Θόρυβος από εγκαταστάσεις αναψυχής 
• Θόρυβος από οικιακά ζώα 
• Θόρυβος από μουσική αυτοκινήτων. Αποτελεί νέα πληγή αστικού 

θορύβου. 
• Θόρυβος από τις καμπάνες. 
• Αερόφερτος ή κτυπογενής θόρυβος που παράγεται από τις 

δραστηριότητες όμορων χρήσεων, κ.λπ. του ιδίου κτιρίου ή από 
γειτονικές χρήσεις.  

 
Κάθε κατηγορία πηγών θορύβου έχει τα δικά της χαρακτηριστικά ως προς: 

Ø Το είδος θορύβου: Σταθερός, μεταβλητός, διακοπτόμενος,  
Ø Τον τρόπο διάδοσης: Αερόφερτος, δομόφερτος, εδαφόφερτος, 

κτυπογενής 
Ø Το φασματικό του περιεχόμενο: Πλατύ φάσμα, τονικό περιεχόμενο 
Ø Την πληροφορία που μεταφέρει: Φόβος, αναγνώριση της 

δραστηριότητας που τον προκαλεί, κ.λπ. 
Ø Την στάθμη θορύβου που επηρεάζει μια περιοχή. 

 

5. Οι επιτρεπόμενες και οι προτιμούμενες στάθμες θορύβου. 
Θεσμική επάρκεια και ανεπάρκεια 
 
Οδικός κυκλοφοριακός θόρυβος: Μέσα στις αστικές περιοχές δεν 
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ανώτατες επιτρεπόμενες στάθμες 
οδικού κυκλοφοριακού θορύβου. Η νομοθεσία4 που ήταν σε ισχύ μέχρι 
πρόσφατα, στόχευε στην ανάγκη περιορισμού της ηχορύπανσης από τον 
κυκλοφοριακό θόρυβο που προέρχεται από τα οδικά και συγκοινωνιακά έργα, 
και την προστασία των αστικών περιοχών και οικισμών της χώρας. Είχε 
εφαρμογή στους νέους αυτοκινητόδρομους, στις προς βελτίωση υφισταμένων 
τμημάτων πραγματοποιούμενες νέες χαράξεις καθώς και τις οδούς ταχείας 
κυκλοφορίας μαζί με τις συνοδές εγκαταστάσεις και μόνο για τα τμήματά 
τους εκείνα που ευρίσκοντο σε απόσταση μικρότερη ή ίση των 200 μέτρων από 
το κοντινότερο όριο εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης. 
Καθόριζε δύο δείκτες κυκλοφοριακού θορύβου με μετρούμενο μέγεθος την 
Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης σε dB(A). Οι δείκτες αυτοί ήταν:  

 Η Ισοδύναμη Συνεχής Στάθμη Θορύβου Leq για την χρονική περίοδο 
από 08:00 έως 20:00 ώρα. Για τον δείκτη αυτόν ως ανώτατη 
επιτρεπόμενη στάθμη κυκλοφοριακού θορύβου ελαμβάνοντο τα 67 
dB(A). 

 Ο Δείκτης L10 (18 ώρες) είναι η αριθμητική μέση τιμή των 18 
ξεχωριστών ωριαίων τιμών του L10 (από τις 06:00 το πρωί μέχρι τις 24:00 
τα μεσάνυχτα). Η τιμή η οποία λαμβάνεται είναι η στάθμη θορύβου η 
οποία υπερβαίνεται κατά το 10% της αντίστοιχης χρονικής περιόδου 

                                                
4 Υπουργική Απόφαση 17252, (ΦΕΚ 395/Β/19-6-1992), «Καθορισμός δεικτών και ανωτάτων 
επιτρεπομένων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και 
συγκοινωνιακά έργα». Η απόφαση αυτή καταργήθηκε. 
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μέτρησης. Για τον δείκτη αυτόν ως ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη 
κυκλοφοριακού θορύβου ελαμβάνοντο τα 70 dB(A). 

Ο οδικός κυκλοφοριακός θόρυβος αντιμετωπίζεται σήμερα στο πλαίσιο της 
Χαρτογράφησης του Περιβαλλοντικού Θορύβου όπως προσδιορίζεται στην 
Οδηγία 2002/49/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με 
την Κ.Υ.Α 13586/724/Β/ΦΕΚ/384/28.3.2006 (Εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 2002/49/ΕΚ «Περί αξιολόγησης και διαχείρισης του περιβαλλοντικού 
θορύβου» στην Ελληνική Νομοθεσία). Επίσης η πρόσφατη ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 
211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β/27-4-2012), είναι σε ισχύ και αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου στο πλαίσιο 
εφαρμογής  των διατάξεων  του  άρθρου 14 του  Ν.1650/86, και των άρθρων 2, 
3 και 5 της  ΚΥΑ 13586/724/ΦΕΚ/384/Β/28-3-2006 καθώς και τον καθορισμό 
ορίων οδικού κυκλοφοριακού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού θορύβου, 
σύμφωνα  με  τους  δείκτες  αξιολόγησης   Lden (24–ωρος)  και  Lnight  (8–ωρος  
νυκτερινός), έτσι όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ. 

Η Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 211773 ΦΕΚ 1367/ Β’/ 27.4.12 ορίζει και τον δείκτη: 

• Leq (ημέρας−απογεύματoς) ή Lde: η A-σταθμισμένη μακροπρόθεσμη μέση 
ηχοστάθμη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 1996-2: 1987, προσδιορισμένη 
επί του συνόλου των περιόδων ημέρας-απογεύματoς ενός έτους, 

Τα αντίστοιχα θεσμοθετημένα όρια (Κ.Υ.Α. 211773 ΦΕΚ 1367/Β’ 27.4.12), για 
οχήματα σταθερής και μη σταθερής τροχιάς και για αεροπλάνα, έχουν ως 
εξής: 

α) Για τον δείκτη ημέρας-βραδιού-νύχτας  Lden (24−ωρος): τα 70 dB(A). 

β) Για τον δείκτη Leq (ημέρας−απογεύματoς) ή Lde (16−ωρος): τα 67 dΒ(Α). 

γ) Για τον δείκτη Lnight  ή Leq(νύχτας) ή Ln (8−ωρος νυκτερινός): τα 60 dB(A). 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ : 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και  το Συμβούλιο έχουν υιοθετήσει την Οδηγία 
2002/49/ΕΚ της 25ης Ιουνίου 2002 της οποίας κύριος στόχος είναι να 
λειτουργήσει ως κοινή βάση για το πρόβλημα του θορύβου σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οι επιμέρους στόχοι της Οδηγίας είναι τέσσερις και 
αναφέρονται επιγραμματικά σημειώνοντας ότι οι αρχές τους είναι παρόμοιες 
με άλλες πολιτικές για το περιβάλλον. 
 
Έλεγχος του περιβαλλοντικού προβλήματος 
Απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών να καταρτίσουν 
«στρατηγικούς χάρτες θορύβου» για κύριους δρόμους, σιδηροδρόμους, 
αερολιμένες και πολεοδομικές ενότητες που χρησιμοποιούν τους 
εναρμονισμένους δείκτες θορύβου Lden (day-evening-night equivalent level – 
συνεχής ισοδύναμη στάθμη ημέρας, απογεύματος και νύχτας ). Αυτοί οι 
χάρτες θα χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που 
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ενοχλούνται από το θόρυβο και διαταράσσετε ο ύπνος τους αντίστοιχα σε όλη 
την Ευρώπη.  
 
Πληροφόρηση και διαβούλευση με το κοινό 
Πληροφόρηση του κοινού για την έκθεση σε θόρυβο, για τις επιπτώσεις και 
για τα μέτρα που εξετάζονται για την αντιμετώπιση του θορύβου σύμφωνα με 
τις αρχές της συνθήκης του Aarhus. 
 
Αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων θορύβου 
Απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές να καταρτίσουν προγράμματα δράσης για 
τη μείωση του θορύβου, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να διατηρηθεί μια 
αποδεκτή ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος. Η Οδηγία δεν θέτει 
ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου, ούτε περιγράφει τα μέτρα που πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα δράσης, τα οποία παραμένουν στην 
κρίση των αρμόδιων αρχών των Κρατών Μελών. 
 
Ανάπτυξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής στην ΕΕ 
Αυτή περιλαμβάνει στους στόχους της μακροπρόθεσμης μείωσης του αριθμού 
των ανθρώπων που επηρεάζονται από το θόρυβο και παρέχει ένα πλαίσιο για 
την υπάρχουσα κοινοτική πολιτική μείωσης του θορύβου στην πηγή. 
 
Νέοι Δείκτες περιβαλλοντικού θορύβου 
Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/49/ΕΚ, για την αξιολόγηση και διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου, (συμπεριλαμβανομένου του κυκλοφοριακού 
θορύβου), χρησιμοποιείται οι δείκτες Lden (day-evening-night level) σε dB(A) και 
ο δείκτης Lnight. Ο Lden είναι ο νέος εναρμονισμένος δείκτης στάθμης θορύβου 
για το 24ωρο με κατηγοριοποίηση κατά την ημέρα, το απόγευμα και τη νύχτα.  
Ο Lnight είναι ο δείκτης διαταραχών του ύπνου. Οι ανωτέρω δείκτες θορύβου 
χρησιμοποιούνται: για να καταρτιστούν οι χάρτες θορύβου, να εκπονηθούν 
και να αναθεωρηθούν οι κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τη στρατηγική 
χαρτογράφηση του θορύβου, το σχεδιασμό μέτρων και την οριοθέτηση 
θορύβου. Ο δείκτης Lden έχει αποδεδειγμένη σχέση με τον βαθμό κοινής 
όχλησης θορύβου και ειδικότερα με το ποσοστό αντιδράσεων ισχυρής 
όχλησης (%ΗΑ) και προσδιορίζεται με τον παρακάτω τύπο : 
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όπου : 
a Lday : είναι η στάθμη περιβαλλοντικού θορύβου ημέρας, 
σταθμισμένη ως προς Α μέση στάθμη θορύβου κατά ISO 1996-2: 1987, 
προσδιορισμένη για όλες τις ημερήσιες περιόδους ενός έτους, 

a Levening: είναι η στάθμη περιβαλλοντικού θορύβου απογεύματος, 
σταθμισμένη ως προς Α μέση στάθμη θορύβου κατά ISO 1996-2: 1987, 
προσδιορισμένη για όλες τις απογευματινές περιόδους ενός έτους 

a Lnight: είναι η στάθμη περιβαλλοντικού θορύβου νύκτας, 
σταθμισμένη ως προς Α μέση στάθμη θορύβου κατά ISO 1996-2: 1987, 
προσδιορισμένη για όλες τις νυκτερινές περιόδους ενός έτους 
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Έτσι σε  κάθε  24ωρο υπάρχει ημέρα 12 ωρών, απόγευμα 4 ωρών και νύκτα  8 
ωρών. Αν και τα χρονικά διαστήματα θα καθοριστούν οριστικά σε μελλοντικό 
στάδιο από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, οι βασικές ώρες εκκίνησης και λήξης των τριών (3) χρονικών 
περιόδων αξιολόγησης είναι:  
 
07.00 – 19.00  για την ημέρα (12 ώρες),  
19.00 – 23.00  για το απόγευμα (4 ώρες) και   
23.00 – 07.00  για τη νύκτα (8 ώρες).  
 
Το ύψος για μετρήσεις και αξιολογήσεις του Lden εξαρτάται από την εκάστοτε 
περίσταση αλλά για τους σκοπούς της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου 
είναι τέσσερα (4) μέτρα πάνω από το έδαφος και δύο (2) μέτρα τουλάχιστον 
έμπροσθεν της πλέον εκτεθειμένης πρόσοψης. Σύμφωνα με το άρθρο 6 και το 
παράρτημα II της οδηγίας 2002/49/EΚ, οι προσωρινές μέθοδοι υπολογισμού 
για τον προσδιορισμό των δεικτών Lden και Lnight για τους θορύβους οδικής 
και σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, συνιστώνται στα κράτη μέλη που δεν 
διαθέτουν κάποιες εθνικές μεθόδους υπολογισμού ή στα κράτη μέλη που 
επιθυμούν να περάσουν σε κάποια άλλη μέθοδο υπολογισμού. Αυτές οι 
μέθοδοι είναι οι εξής και προσαρμόζονται στους ορισμούς του Lden και του 
Lnight.: 
 
Ü ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: η γαλλική εθνική 
μέθοδος υπολογισμού «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)», 
όπως αναφέρεται στο «Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures 
routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6» και στο γαλλικό πρότυπο 
«XPS 31-133». Στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, η μέθοδος αυτή 
αναφέρεται ως «μέθοδος XPS 31-133». 

Ü ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ: η εθνική μέθοδος 
υπολογισμού των Κάτω Χωρών, όπως δημοσιεύθηκε στο «Reken- en 
Meetvoorschrift Railverkeerslawaai '96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996». Στις παρούσες κατευθυντήριες 
γραμμές, η μέθοδος αυτή αναφέρεται ως «μέθοδος RMR». 

Ü ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΘΟΡΥΒΟ: ISO 9613-2: «Acoustics — Abatement 
of sound propagation outdoors, Part 2: General method of calculation». Στις 
παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, η μέθοδος αυτή αναφέρεται ως 
«μέθοδος ISO 9613». 

Ü ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΘΟΡΥΒΟ: ECAC.CEAC Doc. 29 "Report on 
Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports", 1997. 
Από τις διάφορες μεθόδους προσομοίωσης των πτητικών οδών, 
χρησιμοποιείται η τεχνική τμηματοποίησης, όπως αναφέρεται στο μέρος 7.5 
του ECAC.CEAC Doc. 29. 
 

Θόρυβος μοτοδικύκλων 
Μεγάλη πηγή θορύβου είναι τα δίκυκλα τα οποία προκειμένου να 
εξυπηρετήσουν τις γνωστές νεανικές κόντρες υφίστανται από τους ιδιοκτήτες 
τους διάφορες μηχανικές μετατροπές στις εξατμίσεις κλπ. Ο θόρυβος που 
προκαλούν είναι από ενοχλητικός μέχρι αφόρητος, ιδίως τις ώρες της κοινής 
ησυχίας. 
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Για τον έλεγχο του θορύβου των κυκλοφορούντων οχημάτων, έχει 
θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα η «εν στάσει» μέθοδος μέτρησης ή μέθοδος 
«κοντινού πεδίου»5. Δυστυχώς η εφαρμογή αυτού του μέρους της νομοθεσίας 
ελέγχου του θορύβου των οχημάτων είναι για διάφορους λόγους ανύπαρκτη. 
Προς το παρόν ο μόνος έλεγχος είναι ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των 
οχημάτων από τα ΚΤΕΟ.  
Η μέθοδος μέτρησης του θορύβου των μοτοσικλετών είναι αυτή που 
αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφαση 28340/2440/92, με την εν «στάσει» 
μέθοδο6.  
Το όριο θορύβου κάθε τύπου μοτοσικλέτας αναγράφεται στην άδεια 
κυκλοφορίας7. 
 
Θόρυβος αεροπλάνων 

Ο έλεγχος γίνεται μέσα από τα θεσμοθετημένα όρια της Κ.Υ.Α. 211773 ΦΕΚ 
1367/Β’ 27.4.12 και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων8 που 
ακολουθούνται από την έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για το θόρυβο είτε στη φάση κατασκευής, είτε στη φάση 
λειτουργίας.  

Ισχύει επίσης, το Π.Δ. 1178/81 (ΦΕΚ 291/ Α/ 05-10-1981), «Περί της μετρήσεως 
και του ελέγχου του θορύβου των αεροσκαφών». Η ελληνική νομοθεσία που 
αφορά στον αεροπορικό θόρυβο εμπεριέχει επίσης και τα διατάγματα:  

• Π.Δ. 457/1984, ΦΕΚ 165/Α/24.10.84, «Περιορισμός του θορύβου που 
προκαλείται από υποηχητικά αεροσκάφη σε συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις της οδηγίας υπ' αρ.80/51/ΕΟΚ του συμβουλίου των Ε.Κ. που 
δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 
24.1.80». 

• Π.Δ. 252/1992, ΦΕΚ 140/Α/17.8.92, «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/14/ΕΟΚ/2.3.92 για τον 

                                                
5 Κοινή Υπουργική Απόφαση 1220/13/79 (ΦΕΚ 75/β/27-1-79), «Περί καθορισμού 
επιτρεπόμενων ορίων θορύβου προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων, οχημάτων, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, και τρόπου μετρήσεως αυτών». 
6 Κοινή Υπουργική Απόφαση 28340/2440/92, (ΦΕΚ 532/Β/18-8-1992) 
«Μέτρα για τον περιορισμό της ηχορύπανσης, που προέρχεται από μοτοσικλέτες σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις των οδηγιών 78/1015, 87/56 και 89/238/ΕΟΚ». 
7 Υπουργική Απόφαση 19567/1725/93 (ΦΕΚ 442/Β/93) «Περί του θορύβου των δίκυκλων 
μοτοσικλετών». 
8 ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β), «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις με τις 
Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». Αντικαταστάθηκε από την ΥΑ 
1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) «Κατάταξη Δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με  το άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 
(ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011)», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β), 
«Τροποποίηση της 1958/13-01-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη Δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με  το άρθρο 1, παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 
(Α 209)» (Β’ 21)». 
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περιορισμό της χρησιμοποίησης των αεροπλάνων που υπάγονται στο 
άρθρο 3 του κεφ. Β' του Π.Δ. 1178/81». 

Ειδικότερα το κεφάλαιο Δ' του Π.Δ. 1178/81 αναφέρεται στην όχληση από τον 
θόρυβο σε περιοχές πέριξ των αεροδρομίων. Το άρθρο 11 δίνει το πλαίσιο για 
την αξιολόγηση των επιπτώσεων του αεροπορικού θορύβου με βάση τον 
δείκτη θορύβου NEF.  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 ορίζονται τρείς 
ζώνες όχλησης που προκύπτουν από τη χάραξη των ισοθορυβικών καμπυλών:  

α) Ζώνη 1η: Δείκτης θορύβου μεγαλύτερος των 40 NEF (βαθμός όχλησης 
ΙΙΙ). 

β) Ζώνη 2 η: Δείκτης θορύβου μεταξύ των 30 και 40 NEF (βαθμός όχλησης 
ΙΙ). 

γ) Ζώνη 3 η: Δείκτης θορύβου μικρότερος των 30 NEF (βαθμός όχλησης Ι). 

Κατ' αντιστοιχία, η όχληση από τον θόρυβο των αεροσκαφών σε περιοχές 
πέριξ των αεροδρομίων κατατάσσεται σε τρείς βαθμίδες:  

ΙΙΙ. Σε ανεπτυγμένες περιοχές με επανειλημμένα ζωηρά παράπονα. 
Αναμένεται μαζική αντίδραση. (Σημαντική όχληση) 

ΙΙ. Σε ανεπτυγμένες περιοχές με μεμονωμένα παράπονα, πιθανόν επίμονα.  
Πιθανή μεμονωμένη αντίδραση. (Μέτρια όχληση) 

Ι. Δυνατό να υπάρξουν παράπονα και πιθανόν ο θόρυβος να επηρεάσει 
δραστηριότητες κατοίκων, κατά περίπτωση. (Μικρή όχληση) 

Η κατάταξη στους παραπάνω βαθμούς όχλησης Ι, ΙΙ και ΙΙΙ γίνεται με βάση 
τον Πίνακα 1 του Π.Δ. 1178/81 στον οποίο αναγράφονται οι βαθμοί ΙΙΙ, ΙΙ, Ι 
στις ζώνες 1 (>40 NEF), 2 (30-40 NEF), 3 (<30 NEF) αντιστοίχως. Ο Πίνακας 1 
του Π.Δ. 1178/81 δίνει συστάσεις χρήσεων γης ανάλογα με τον αεροπορικό 
θόρυβο. Οι εν λόγω "Συστάσεις χρήσεων γης σε συνδυασμό με τον θόρυβο 
των αεροσκαφών" συνοψίζονται στον επόμενο Πίνακα 1. 

Οι προτεινόμενες κατηγορίες χρήσεων γής, 1 έως 14, του Πίνακα διακρίνονται 
σε έξη ομάδες (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ) αναλόγως της στάθμης θορύβου που 
επικρατεί:  

Α Ικανοποιητική διαμονή, χωρίς ειδικές απαιτήσεις ηχομόνωσης για νέες 
κατασκευές. 

Β Αποφεύγονται νέες κατασκευές ή αστική ανάπτυξη, εξαιρέσει κατά το 
δυνατό, εντός των υφισταμένων αστικών περιοχών.  Στις περιπτώσεις 
αυτές εκτελείται λεπτομερής ανάλυση των απαιτήσεων για τη μείωση 
του θορύβου και τα χαρακτηριστικά ηχομονώσεων περιλαμβάνονται 
στον σχεδιασμό των κτηρίων. 
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Γ Απαγορεύεται η κατασκευή και η ανάπτυξη νέων κατασκευών. 

Δ Δέον όπως μη αναλαμβάνεται η κατασκευή νέων οικιών και η 
ανάπτυξη αυτών, εκτός αν, περιλαμβάνονται στη μελέτη λεπτομερής 
ανάλυση των απαιτήσεων μείωσης του θορύβου και τα χαρακτηριστικά 
ηχομόνωσης. 

Ε Νέες κατασκευές ή ανάπτυξη υφισταμένων δέον όπως μη 
αναλαμβάνονται, εκτός αν είναι σχετικές προς τις δραστηριότητες του 
αερολιμένα.  Τυπική μορφή κατασκευών είναι γενικώς αποδεκτή και 
ειδική ηχομόνωση περιλαμβάνεται σε αυτές. Εκτελείται λεπτομερής 
ανάλυση των απαιτήσεων για τη μείωση του θορύβου και 
περιλαμβάνεται η απαραίτητη ηχομόνωση στις κατασκευές νέων και 
υφιστάμενων κτηρίων. 

Ζ Εκτελείται λεπτομερής ανάλυση του περιβάλλοντος ως συνάρτηση του 
θορύβου. 

Ανάλογες κατηγορίες χρήσεων γης του Π.Δ. 1178/81 χρησιμοποιούνται 
ευρέως και σε πολλές Υπηρεσίες των ΗΠΑ, όπως η Διεύθυνση Οικισμού (US 
Department of Housing) και η Διεύθυνση Αστικής Ανάπτυξης (Department of 
Urban Development),  για την αξιολόγηση των επιπτώσεων και τον σχεδιασμό 
των χρήσεων γης πέριξ αερολιμένων.  Τα κριτήρια αυτά δεν έχουν σκοπό να 
προσδιορίσουν μια διαχωριστική γραμμή ή ένα κατώφλι, αλλά να 
προσδιορίσουν ζώνες που αντιπροσωπεύουν διάφορους βαθμούς επιδράσεων 
για κάθε κατηγορία ευαίσθητου δέκτη θορύβου.  Δεν είναι δηλαδή, δυνατό να 
καθοριστεί ένα ενιαίο κατώφλι όχλησης/ επίπτωσης δεδομένου ότι αυτό 
εξαρτάται από το είδος της χρήσης γης ή της δραστηριότητας.  Όπως φαίνεται 
και από τον Πίνακα, ορισμένες χρήσεις γης είναι περισσότερο ευαίσθητες από 
άλλες στον αεροπορικό θόρυβο και συνεπώς ανάλογος πρέπει να είναι και ο 
χαρακτηρισμός της επίπτωσης.  Έτσι, για παράδειγμα, τα 40 NEF, σύμφωνα με 
τον Πίνακα 1 του Π.Δ. 1178/81 είναι απαγορευτικά για την κατασκευή ή 
ανάπτυξη νέων κατοικιών, αλλά συγχρόνως θεωρούνται ως ικανοποιητική 
διαμονή, χωρίς ειδικές απαιτήσεις ηχομόνωσης για νέες κατασκευές σε 
εμπορικές περιοχές χοντρικής, ή για χρήσεις βιομηχανικές, μεταφορών και 
τηλεπικοινωνιών. 

Η κατά προσέγγιση σχέση του NEF προς άλλους δείκτες θορύβου, με ακρίβεια 
± 2 dB είναι9: 

• NEF = CNR – 72  

• NEF = NNI – 16 

• NEF = DNL – 31   

                                                
9 Handbook For Acoustic Ecology, Barry Truax, editor, Second Edition, 1999 



 14 14 

• NEF = CNEL – 35  

• CNEL ≈ LDEN  

• NEF ≈ LDEN – 35 
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Πίνακας 1:  Συστάσεις χρήσεως γης σε σχέση με τον αεροπορικό θόρυβο (Πίναξ 1, Π.Δ. 
1178/81) 

 
α/α 

 
Κατηγορίες χρήσεως γης 

Χρήσεις γης  και πιθανή απόκριση των κατοίκων για 
στάθμες NEF 

  A B Γ Δ E Z 
1 Περιοχές κατοικιών,  

Μονοκατοικίες, Λυόμενα 
<30 
 

27-35 30-40 
>37 

   

2 Περιοχές κατοικιών, Πολυκατοικίες, 
Ορφανοτροφεία, Γηροκομεία κλπ. 

<35 35-43 >40 30-40   

3 Ξενοδοχεία <33   30-45 >40  
4 Σχολεία, Βιβλιοθήκες, Εκκλησίες, 

Νοσοκομεία κλπ. 
<30  >30 27-35   

5 Υπαίθρια Θέατρα   >30   <35 
6 Υπαίθριοι χώροι αθλήσεως   >37   <43 
7 Παιδικές χαρές-Πάρκα <35 32-43 >40    
8 Γήπεδα γκόλφ, Ιπποδρόμια, Πισίνες, 

Νεκροταφεία 
<40 37-50 >45    

9 Κτήρια γραφείων, Επιχειρήσεις και 
Γενική Επαγγελματική Εξυπηρέτηση 

<35 30-40  37-45 >42  

10 Εμπορική περιοχή λιανικής, 
Κινηματογράφοι, Θέατρα, Εστιατόρια 

<35   32-45 >42  

11 Εμπορική περιοχή χοντρικής, 
Βιομηχανικές- Μεταφορές, 
Τηλεπικοινωνίες 

<43   40-53 >47  

12 Βιομηχανίες-Τηλεπικοινωνίες 
ευαίσθητες στον θόρυβο 

<35   30-45 40-50  

13 Κτηνοτροφικές περιοχές, 
πτηνοτροφεία κλπ. 

<40  37-50 
>45 

   

14 Γεωργική περιοχή-Μεταλλεία, Αλιεία <55      
 
 
Θόρυβος από την κίνηση μέσων σταθερής τροχιάς 

Ο έλεγχος γίνεται μέσα από τα θεσμοθετημένα όρια της Κ.Υ.Α. 211773 ΦΕΚ 
1367/Β’ 27.4.12 και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων10 που 
ακολουθούνται από την έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για το θόρυβο είτε στη φάση κατασκευής, είτε στη φάση 
λειτουργίας.  

Η κυριότερη πηγή θορύβου εντοπίζεται στις εμπορευματικές μεταφορές δια 
σιδηροδρόμου.11 Τα θεσμοθετημένα όρια είναι αυτά της ΚΥΑ 211773/2012, 
 
α)Για τον δείκτη ημέρας-βραδιού-νύχτας  Lden (24−ωρος): τα 70 dB(A). 
                                                
10 ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β), «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις με τις 
Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις». Αντικαταστάθηκε από την ΥΑ 
1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) «Κατάταξη Δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με  το άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 
(ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011)», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β), 
«Τροποποίηση της 1958/13-01-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη Δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με  το άρθρο 1, παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 
(Α 209)» (Β’ 21)». 
11 Έγγραφο θέσεων ομάδας εργασίας 6 «θόρυβοι των σιδηροδρόμων». 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/noise/railway 
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β) Για τον δείκτη Leq (ημέρας−απογεύματoς) ή Lde (16−ωρος): τα 67 dΒ(Α). 
γ) Για τον δείκτη Lnight  ή Leq(νύχτας) ή Ln (8−ωρος νυκτερινός): τα 60 dB(A). 
 
Οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των 
Περιφερειών ή αντιστοίχως στο Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης 
, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για καταγγελίες θορύβου. 
 
Θόρυβος από πάσης φύσεως  μηχανολογικές εγκαταστάσεις: 
( βιομηχανία, βιοτεχνία, κλιματιστικές συσκευές, πύργοι ψύξεως, 
επαγγελματικά ψυγεία, αυτοκίνητα ψυγεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, 
συνεργεία, φανοποιεία ανεμογεννήτριες, κέντρα βιολογικού καθαρισμού 
λυμάτων, κ.λπ. ) 
 
Ο έλεγχος γίνεται με το Π.Δ. 1180/81 - ΦΕΚ 293 /Α/ 6 ΟΚΤ 1981 
«Προεδρικό Διάταγμα περί ρυθμίσεως λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, 
πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. - Άρθρο 2, Παρ. 5 - 
Πίνακας Ι.»    
 
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από 
σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθορίζεται στον πίνακα Ι της 
παραγράφου αυτής. Το ανώτατο επιτρεπόμενο αυτό όριο του θορύβου 
μετριέται πάνω στο όριο ιδιοκτησίας του ακινήτου επί του οποίου βρίσκεται η 
εγκατάσταση.  
 
Να σημειωθεί ότι ως πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα 
με την με αριθμό 686, (αρ. πρωτ. 844/1985/03-09-1985),  γνωμοδότηση του 
Νομοθετικού Τμήματος του ΥΠΕΧΩΔΕ, νοούνται και οι ψυκτικές και 
κλιματιστικές συσκευές. Οι εν λόγω συσκευές, είναι διάσπαρτες, και χωρίς 
άδεια τοποθετημένες, σε κάθε κτίριο της πρωτεύουσας, αλλά και σε άλλες 
πόλεις, με αποτέλεσμα να μετατρέπουν ήσυχους ακάλυπτους χώρους σε 
θορυβώδεις, δημιουργώντας την εντύπωση ότι βγαίνοντας κάποιος από την 
κρεβατοκάμαρά του, εισέρχεται σε βιομηχανική περιοχή. 
 
 
«Πίνακας Ι : Ανώτατα επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται από τις 
εγκαταστάσεις στο περιβάλλον. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΘΟΡΥΒΟΥ 
σε dB(Α) 

Νομοθετημένες Βιομηχανικές 
Περιοχές 
 

 
70 

Περιοχές όπου το επικρατέστερο 
στοιχείο είναι το βιομηχανικό  

 
65 

Περιοχές όπου επικρατούν εξίσου το 
βιομηχανικό  & το αστικό στοιχείο 

 
55 

Περιοχές όπου το επικρατέστερο 
στοιχείο είναι το αστικό  

 
50 
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Για τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε επαφή με κατοικούμενα κτίσματα το 
ανώτερο επιτρεπόμενο όριο θορύβου καθορίζεται στα 45 dB(Α), ανεξάρτητα 
από την περιοχή που βρίσκεται η εγκατάσταση. Ο θόρυβος τότε μετριέται 
μέσα στο κατοικημένο κτίσμα με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα». 
Οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των 
Περιφερειών προκειμένου να καταγγείλουν/ αναφέρουν προβλήματα θορύβου 
από πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις. 
Θόρυβος από άλλες δραστηριότητες 
 
Θόρυβος από εξοπλισμό σε εξωτερικούς χώρους (εργοτάξια) 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα κοινωνικής έρευνας θορύβου το 1974/75 στην 
περιοχή της Αθήνας,12 τα δομικά μηχανήματα αποτελούν την δεύτερη κατά 
σειρά σπουδαιότητας πηγή ενόχλησης από τον θόρυβο, μετά τον θόρυβο από 
την κυκλοφορία οχημάτων. Ο θόρυβος όμως από τεχνικό εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους τείνει να αυξηθεί, και τούτο διότι όλο 
και περισσότερα είδη του εν λόγω τεχνικού εξοπλισμού λειτουργούν με 
ηλεκτρικούς κινητήρες ή κινητήρες εσωτερικής καύσεως, και παράλληλα 
αυξάνεται η εγκατεστημένη ισχύς τους13.  
Η αντιμετώπιση του θορύβου από τεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε 
εξωτερικούς χώρους γίνεται σήμερα στην Ελλάδα από την Οδηγία 2000/14/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία έχει 
εναρμονιστεί στο Ελληνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. με αριθμό: 37393/2028/2003, 
(ΦΕΚ) 1418/Β/01-10-200314. Σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία, ελέγχεται η 
εγγυημένη από τον κατασκευαστή στάθμη ηχητικής ισχύος για κάθε 
μηχάνημα ή συσκευή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος αποτελεί χαρακτηριστικό 
του μηχανήματος και επομένως θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει την ακουστική 
του ταυτότητα. 
Ένα σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση του θορύβου από την λειτουργία 
τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, είναι το 
άρθρο 11 της Κ.Υ.Α. με αριθμό: 37393/2028/2003. Δίνεται η δυνατότητα στις 
αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α και της Περιφέρειας, να 
λαμβάνουν «κάθε αναγκαίο μέτρο για τη ρύθμιση της χρήσης του νόμιμα 
υφιστάμενου ή του νέου εξοπλισμού, σε περιοχές που κρίνει ότι είναι 
ευαίσθητες και ότι έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας από το θόρυβο, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περιορισμού του ωραρίου λειτουργίας 
του εξοπλισμού». Επίσης, στο ίδιο άρθρο, παράγραφος 2, δίνεται η 
δυνατότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α,  να 
«λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 

                                                
12 J. SIMANDONIS, 1976, “Noise Survey in the Athens area”. I.S.V.R. University of Southampton, 
1976. 
 
13 Οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου «για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» ΕΕL 162/1/03-07-2000. 
 
14 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμό: 37393/2028, Φύλλο Εφημερίδας 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) με αριθμό: 1418/Β/01-10-2003. «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές 
θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους». 
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αντιθορυβικής προστασίας του κοινού, κατά την χρήση υφιστάμενου ή νέου 
εξοπλισμού». 
Οι στάθμες θορύβου που παράγονται από τον τεχνικό εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, είναι αρκετά υψηλές. Σε περιπτώσεις 
ενόχλησης θορύβου από τη χρήση εξοπλισμού σε εξωτερικούς χώρους, οι 
πολίτες πρέπει να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των 
Περιφερειών ή στα τμήματα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Σώματος 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, 
(ΣΕΠΔΕΜ). 
 
Θόρυβος από πλυντήρια αυτοκινήτων μέσα σε σταθμούς αυτοκινήτων 
Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: 

• Όλα τα πλυντήρια εκτός αυτών που είναι μέσα σε σταθμούς 
αυτοκινήτων. Εφαρμόζεται η διαδικασία και οι ανώτατες 
επιτρεπόμενες στάθμες του Π.Δ. 1180/81 - ΦΕΚ 293 /Α/ 6 ΟΚΤ 1981 

• Σε περίπτωση που το πλυντήριο ευρίσκεται μέσα σε σταθμό 
αυτοκινήτων, οι μετρήσεις γίνονται σύμφωνα με το Π.Δ 455/76, (ΦΕΚ 
169 /Α/05.07.1976), άρθρο 10, παρ. α. Μετράτε ο θόρυβος κατά την 
πλύση του οχήματος σε απόσταση 10 μέτρων από τον χώρο πλύσεως. 
Ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου 70 dB(A). 

Οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των 
Περιφερειών για περιπτώσεις καταγγελιών. 
 
Θόρυβος κέντρων διασκέδασης και λοιπών υγειονομικών καταστημάτων: 
Ένα σοβαρό πρόβλημα ενόχλησης θορύβου προέρχεται από τον θόρυβο που 
προκαλείται από τα κέντρα διασκέδασης και τα λοιπά καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τα κέντρα διασκέδασης παράγουν θόρυβο ο 
οποίος απειλεί την ακοή και την υγεία των θαμώνων και των εργαζομένων στο 
κέντρο. Ο θόρυβος αυτός διαφεύγει προς τους περιοίκους και προκαλεί 
σοβαρή ενόχληση και προβλήματα διαταραχών στον ύπνο. Τα κέντρα 
διασκέδασης δεν λαμβάνουν περιβαλλοντικούς όρους. Ο εσωτερικός θόρυβος 
ελέγχεται ικανοποιητικά από την Υγειονομική διάταξη «Υπ. Απόφαση 
Α5/3010, ΦΕΚ 593/Β/02-10-1985».  

Ως μέγιστο όριο θορύβου εντός του χώρου διασκέδασης προβλέπονται τα 100 
dB(A)  και το όριο ηχοαπομόνωσης μεταξύ χώρου κατοικίας και κέντρου 
διασκέδασης τα 65 dB(A). Για τις περιοχές κατοικίας, και στα εξωτερικά όρια 
του κέντρου διασκέδασης, δεν πρέπει να υπερβαίνονται τα 35  dB(A). 
Ο περιβαλλοντικός θόρυβος που οφείλεται στην μουσική υπαίθριων ή 
στεγασμένων κέντρων διασκέδασης φαίνεται ότι αποτελεί ιδιαίτερη πηγή 
ενόχλησης. Οι καταγγελίες είναι πολλές και χαρακτηριστικές. «Δεν μπορούμε 
να κοιμηθούμε. Έχει κλονισθεί τόσο η σωματική όσο και η ψυχική μας υγεία». 
Πολλοί συνάνθρωποί μας ξημερώνονται στα μπαλκόνια, ακούγοντας, παρά 
την θέλησή τους, διάφορα τραγούδια όλη την νύκτα. Αυτό το είδος θορύβου 
αντιπροσωπεύει και τον ορισμό του θορύβου, ότι δηλαδή, «Για αυτούς που 
διασκεδάζουν στο κέντρο, η μουσική είναι ευχάριστος ήχος. Αντιθέτως, για 
αυτούς που θέλουν να αναπαυτούν στο σπίτι τους, και η μουσική του κέντρου 
δεν τους το επιτρέπει, η ίδια μουσική γίνεται τυραννικός θόρυβος». Η 
αντιμετώπιση αυτού του είδους θορύβου γίνεται από τους Επόπτες Δημόσιας 
Υγείας και την Αστυνομία. 
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Θόρυβος από την κίνηση αυτοκινητιδίων σε πίστες Go Kart    
Ελέγχεται μέσα από τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 69269/538715 στην περιγραφή της δραστηριότητας , παράγραφος 
5.3.9. «θόρυβος» θα πρέπει να αναφερθούν τα κάτωθι: 
Τα αναμενόμενα επίπεδα θορύβου σε dB(A) κατά τη λειτουργία (κανονική και 
εντατική, ημέρα και νύχτα) της εγκατάστασης σε χαρακτηριστικά σημεία του 
ορίου της ιδιοκτησίας της. 
Τα χαρακτηριστικά του θορύβου. Θα αναφέρεται αν ο θόρυβος είναι συνεχής 
ή όχι. Αν ο θόρυβος δεν είναι συνεχής, πόσο διαρκεί όταν εμφανίζεται. Τι 
ποσοστό του συνολικού χρόνου καλύπτει ο θόρυβος ο οποίος ακούγεται κατά 
τη νύχτα και την ημέρα. Θα περιγράφεται αν ο παραγόμενος θόρυβος της 
ημέρας και της νύχτας έχει ειδικά χαρακτηριστικά π.χ. γδούπους, εκρήξεις 
κ.λπ. και αν είναι τέτοια ώστε να προσελκύουν την προσοχή, καθώς επίσης και 
αν περιέχει ορισμένους ευδιάκριτους συνεχείς τόνους, (π.χ. συριγμούς, 
βόμβους κ.λπ.). Παρόμοιες πληροφορίες θα δίδονται για τις περιόδους 
εντατικής λειτουργίας. 
Προβλεπόμενα μέτρα ελέγχου του θορύβου, π.χ. πρόληψη των θορύβων στην 
πηγή. 
 
Κατά την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τον 
θόρυβο (παρ. 6.2. «Επιπτώσεις από τους θορύβους»), θα πρέπει να αναφερθεί 
και να εκτιμηθεί η επίδραση του θορύβου από τη λειτουργία της 
δραστηριότητας στο περιβάλλον της περιοχής (βραχυχρόνια και 
μακροχρόνια). 
Σε σχέση με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (παρ. 7.4. 
«θόρυβος»), απαιτείται αναλυτική περιγραφή των κατά περίπτωση μέτρων για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων.  
Σε σχέση με τα «Μέτρα προστασίας από το θόρυβο» πρέπει να αναφερθούν τα 
προβλεπόμενα μέτρα ελέγχου του θορύβου, π.χ. πρόληψη των θορύβων στην 
πηγή (επιλογή μηχανών), σύστημα χρησιμοποιούμενων συσκευών για την 
ηχητική μόνωση (επικάλυψη, αντικραδασμικά υπόβαθρα, διαγράμματα, 
τοίχοι). 
Να ελέγχεται η απόδοση των μέτρων ελέγχου του θορύβου με μετρήσεις που 
θα πραγματοποιούνται κατ’έτος. 
Αυτό που ενδιαφέρει είναι να γνωρίζουμε αν η δραστηριότητα προκαλεί 
αύξηση της υπάρχουσας στάθμης του θορύβου βάθους της περιοχής, και 
έκθεση ανθρώπων σε υψηλές στάθμες θορύβου, και αν ναι να ληφθούν τα 
κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης του θορύβου.  
 
Για τις εν λόγω δραστηριότητες δεν υπάρχουν στην κείμενη νομοθεσία 
θεσμοθετημένες ανώτατες επιτρεπόμενες στάθμες θορύβου. 
Οι ανώτατες επιτρεπόμενες στάθμες θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 
1180/8116 δεν έχουν εφαρμογή στις πίστες CART, διότι η πίστες CART δεν 
ανήκουν στις πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

                                                
15 ΚΥΑ 69269/5387, (ΦΕΚ 678/Β/25-10-1990), «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός 
περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, 
σύμφωνα με το Ν. 1650/1986». 
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Θα πρέπει, επομένως μέσα από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να 
προταθούν ανώτατες επιτρεπόμενες στάθμες θορύβου, οι οποίες να μπορούν 
να μετρηθούν από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Ελέγχου, και από την τήρησή τους, 
να προστατεύονται οι περίοικοι από έκθεση σε υψηλές στάθμες θορύβου. 
 
Ο σημαντικότερος περιορισμός που προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία 
είναι οι ελάχιστες αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση με αριθμό, 7034/129817 η οποία αναφέρεται στην ανάγκη 
προστασίας των πολιτών από το θόρυβο και άλλες περιβαλλοντικές οχλήσεις 
που προέρχονται από θορυβώδεις δραστηριότητες, θέτει ως περιορισμό για 
την εγκατάσταση GO CART (πίστες αυτοκινηδίων), τον εξής: 
«δεν επιτρέπεται σε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων» από: 

 την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, 
σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο, χώρο λατρείας, υπαίθριο 
θέατρο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική ακουστική 
προστασία.  

 Χώρους με ιδιαίτερο ιστορικό/πολιτιστικό χαρακτήρα (αρχαιολογικοί 
χώροι κ.λπ.) και 

 Χώρους χαρακτηρισμένους ως ιδιαίτερου φυσικού κάλους ή περιοχές 
ειδικής προστασίας (βιότοποι κ.λπ.). 

 
Η παραπάνω απόσταση μετράται σε ευθεία γραμμή από το πλησιέστερο 
σημείο των ορίων της εγκατάστασης έως το πλησιέστερο σημείο του 
οικοπέδου ή γηπέδου της κατοικίας ή των λοιπών παραπάνω εγκαταστάσεων 
και χώρων και αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την 
αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία. 
 
Η αρμόδια νομαρχιακή (Περιφερειακή) περιβαλλοντική υπηρεσία με 
απόφασή της πλήρως αιτιολογημένης μπορεί να μειώσει την παραπάνω 
απόσταση, ή να επιβάλλει μεγαλύτερη ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες 
(αμφιθεατρικό του εδάφους, παρεμβολή άλλων κτιρίων που δεν χρήζουν 
ηχοπροστασίας κ.λπ.). 
 
Στην περίπτωση που η απόσταση, από τις εκ των υστέρων ανεγερθείσες  
νόμιμες κατοικίες, είναι πολύ μικρότερη των 150 μέτρων, η δραστηριότητα 
δύναται να ανανεώσει την περιβαλλοντική της αδειοδότηση μόνον εάν λάβει 
κατάλληλα μέτρα αντιθορυβικής προστασίας, με τα οποία μπορούν να 
προστατευθούν οι περίοικοι από την έκθεση σε θόρυβο, οπότε καταργείται ο 
περιορισμός της απόστασης. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μετά από 
τεκμηριωμένη μελέτη αντιθορυβικής προστασίας, μέσα από την οποία θα 
δίνεται η δυνατότητα να λειτουργήσει η Πίστα Cart, χωρίς να προκαλεί 
ενόχληση θορύβου, παρά την μικρή απόστασή της από την πλησιέστερη 
κατοικία. 
Οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των 
Περιφερειών. 
                                                                                                                                       
16 Το υπ΄αρ. ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγόμενων εις τα 
της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ των διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». 
17 Κ.Υ.Α. 7034/1298, (ΦΕΚ Β/368/24 Μαρτίου 2000), «Ελάχιστες αποστάσεις Ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων». 
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Θόρυβος από λατομεία, σκοπευτήρια, μάνδρες αδρανών υλικών οικοδομών 
Η θεσμοθέτηση ανώτατων επιτρεπόμενων σταθμών θορύβου, κι ο έλεγχός 
τους, γίνεται μέσα από τη διαδικασία κατάθεσης μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Για τα 
λατομεία ισχύουν οι ανώτατες επιτρεπόμενες στάθμες θορύβου που 
αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/1981. Οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται στις 
Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών για καταγγελίες. 
 
Θόρυβος ωδείων, σχολών χορού, γυμναστηρίων (αθλητικές σχολές), σχολές 
πολεμικών τεχνών  
Για Ωδεία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κτιρίου που αναφέρονται στην 
παράγραφο 15 της Υπουργικής Απόφασης 78036/2473, (ΦΕΚ 1595/Β/25-10-
2004)18, για στέγαση Ωδείου, θα πρέπει στο κτίριο στέγασης «να υπάρχει, όπου 
είναι απαραίτητο, ηχομόνωση, εφόσον συντρέχουν λόγοι». Οι πολίτες πρέπει 
να απευθύνονται στην Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας κτιριακών 
εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτηρίων, Δ/νση εκτελέσεως έργων 
μουσικής του Υπουργείου Πολιτισμού, Πλατεία Καρύτση 12, Τ.Κ. 105 61, 
Αθήνα, για καταγγελίες θορύβου. 
Για τη στέγαση των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές των κτιρίων που αναφέρονται στην παράγραφο (6-η) του 
άρθρου 6 του Προεδρικού Διατάγματος 457/1983, (ΦΕΚ 174/Α/28-11-1983)19, 
«Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού», λαμβάνεται υπόψη 
και νομοθεσία που διέπει την λειτουργία τους20,21,  θα πρέπει στο κτίριο 
στέγασης να υπάρχει, «ηχομόνωση, εφόσον συντρέχει λόγος κατά την κρίση 
της αρμόδιας Επιτροπής ελέγχου των κτιριακών εγκαταστάσεων».  
Για τη στέγαση αθλητικών σχολών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
κτιρίων που αναφέρονται στην παράγραφο (1-Α-ζ) του άρθρου 4 του 
Προεδρικού Διατάγματος 219/2006, (ΦΕΚ 221/Α/13-10-2006)22, για ιδιωτικά 
γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων, «Η λειτουργία του 
γυμναστηρίου δεν πρέπει να συνεπάγεται ηχητικές εκπομπές ή οχλήσεις των 
περιοίκων, αλλιώς επιβάλλεται η ηχητική μόνωση. Η ανάγκη ηχομόνωσης 
διαπιστώνεται από την Επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος, εφαρμοζομένων 
αναλόγως των διατάξεων της υπ’αριθμ. Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593/Β/1985) 
απόφασης του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και κοινωνικών Ασφαλίσεων».23 
Επομένως, στην περίπτωση σχολών πολεμικών τεχνών, αθλητικών σχολών και 
γυμναστηρίων, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υγειονομικής διάταξης 
                                                
18 Η Υ.Α. 78036/2473, (ΦΕΚ 1595/Β/25-10-2004), «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου». 
19 Το  Π.Δ.457/1983, (ΦΕΚ 174/Α/28-11-1983), «Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών 
χορού». 
20 Ο Νόμος 1158/1981, (ΦΕΚ 127/Α/13-05-1981), «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών 
Ανωτέρας Καλλιτεχνικής  Εκπαιδεύσεως, Κρατικού Βραβείου Θεάτρου και καταργήσεως 
Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού». 
21 Το άρθρο 15 του Νόμου 1348/1983, (ΦΕΚ 47/Α/14-04-1983), «Διάλυση του Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «Άρμα Θέσπιδος» και άλλες διατάξεις». 
22 Το Π.Δ. 219/2006, (ΦΕΚ 221/Α/13-10-2006), «Περί καθορισμού των όρων και των 
προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών 
εκμάθησης αθλημάτων». 
23 Η Υγειονομική Διάταξη Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593/Β/1985), «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας 
υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων». 
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Α5/3010/85. Σύμφωνα με την παράγραφο 2  του άρθρου 3 του εν λόγω 
νομοθετήματος, η απαιτούμενη ηχομόνωση ανάμεσα στο κτίριο που 
στεγάζεται η δραστηριότητα και του κτιρίου των καταγγελλόντων, 
μετρούμενη με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα Ι αυτής της 
υγειoνομικής διάταξης θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 65 dB(A). Η 
μέτρηση αυτή θα πρέπει να γίνει μέσα σε κάθε γειτονικό χώρο στον οποίο θα 
μπορούσε να μεταδίδεται ο θόρυβος από τις λειτουργικές δραστηριότητες της 
σχολής πολεμικών τεχνών. Αρμοδιότητα για μετρήσεις αυτού του είδους 
έχουν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Υγείας.  
 
Θόρυβος αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα άθλησης, κ.λπ) 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία. Η θεσμοθέτηση ανώτατων 
επιτρεπόμενων σταθμών θορύβου, κι ο έλεγχός τους, γίνεται μέσα από τη 
διαδικασία κατάθεσης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έκδοσης 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Οι πολίτες πρέπει να 
απευθύνονται στις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών για θέματα 
καταγγελιών. 
 
Θόρυβος από αγορές (λαϊκές και υπαίθριες αγορές κ.λπ). 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία. Απαιτείται η τήρηση των ωρών κοινής 
ησυχίας. Οι πολίτες απευθύνονται στην Αστυνομία για θέματα καταγγελιών 
 
Ώρες κοινής ησυχίας 
(Αστυν. Διάταξη 3/96 – ΦΕΚ 15/Β/12-1-96) 
 

α. Χειμερινή Περίοδος (1η Οκτωβρίου  - 31η Μαρτίου) 
15: 30 ΕΩΣ  17: 30  και 

22: 00 ΕΩΣ  07: 30 
 

β.  Θερινή Περίοδος (1η Απριλίου  - 30η Σεπτεμβρίου) 
15:00  ΕΩΣ  17: 30 και 

23:00  ΕΩΣ 07:30 
 
Θόρυβος από τη λειτουργία συναγερμών και χώρων δοκιμών συναγερμών 
Για τους συναγερμούς δεν υφίσταται νομοθεσία που να ορίζει ανώτατες 
επιτρεπόμενες στάθμες θορύβου. Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία για τους 
χώρους δοκιμών των συναγερμών.24 Μέσα από την εν λόγω νομοθεσία: Δεν 
επιτρέπεται να δοκιμάζονται τα συστήματα συναγερμού οχημάτων υπαιθρίως. 
Τίθεται όριο ηχοαπομόνωσης τα 35 dB(A). Οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται 
στις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών για καταγγελίες. 
 
Κοινωνικός θόρυβος από μουσική (σε κατοικίες), φωνές, κ.λπ. 
δραστηριότητες.  

                                                
24 Κ.Υ.Α. 11733/91 (ΦΕΚ 384/Β/10-06-1991), « Μέτρα καταπολέμησης του θορύβου που 
εκπέμπεται κατά τις δοκιμές που συνοδεύουν την τοποθέτηση ή επισκευή συστημάτων 
συναγερμού οχημάτων. 
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Δεν υπάρχει νομοθεσία καθορισμού ανώτατων επιτρεπόμενων σταθμών 
θορύβου. Ισχύει οι ώρες κοινής ησυχίας. Οι πολίτες απευθύνονται στην 
Αστυνομία για θέματα καταγγελιών θορύβου. 
 
Αερόφερτος ή κτυπογενής θόρυβος που παράγεται από τις δραστηριότητες 
όμορων χρήσεων, κ.λπ. του ιδίου κτιρίου ή από γειτονικές χρήσεις.  
Η σχετική νομοθεσία είναι το άρθρο 12 του Κτιριοδομικού Κανονισμού. 
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κτιριοδομικού κανονισμού25 «τα κτίρια πρέπει 
να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι, ώστε να προστατεύονται οι 
ένοικοι από κάθε μορφής θορύβους μέσα στα όρια της κατοικίας, του τόπου 
εργασίας και διαμονής τους, όταν οι θόρυβοι προέρχονται από άλλους. 
Δηλαδή, να εξασφαλίζεται αποδεκτή ακουστική άνεση, λαμβάνοντας τα 
απαραίτητα μέτρα κτιριακής ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας». Οι πολίτες 
απευθύνονται στις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων για καταγγελίες θορύβου. 
 
Θόρυβος από μουσική αυτοκινήτων. 
Δεν γνωρίζω κάποια συγκεκριμένη νομοθεσία. Οι πολίτες απευθύνονται στην 
Αστυνομία για καταγγελίες. 
 
Θόρυβος από τις καμπάνες. 
Δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία. Ο έλεγχος γίνεται μέσα από εγκυκλίους της 
Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Εκ παραδόσεως, ο ήχος της καμπάνας θεωρείται 
μέρος της λατρευτικής διαδικασίας. Δεν πρέπει να εξετάζονται οι καταγγελίες 
με βάση το ΠΔ 1180/1981. Οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Περιφέρειας δεν 
εξετάζουν καταγγελίες για θόρυβο από καμπάνες.  
 
Θόρυβος από οικιακές συσκευές και εξοπλισμό:  
Σε αυτές τις πηγές θορύβου περιλαμβάνονται: 
 

 Πλυντήρια ρούχων και πιάτων, 
 Ραπτομηχανές 
 Ηλεκτρική σκούπα 
 Εξοπλισμός 
 Κλιματιστικές συσκευές 
 Κ.λπ. 

Κάποιες συνήθεις στάθμες θορύβου που μετρήθηκαν για διάφορες συσκευές 
και εξοπλισμό σε απόσταση ενός μέτρου, φαίνονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

 

Συσκευή/ Εξοπλισμός Μέτρηση σε dB(A) 
Αλυσοπρίονα έως 116 
Ανεμιστήρες φύλλων έως 112 
Θεριστής χορτοταπήτων 80 έως 96  

                                                
25 Κτιριοδομικός Κανονισμός. Απόφαση 3046/304/89 (ΦΕΚ – 59/Δ/ 3-2-1989). Άρθρο 12, 
Ηχομόνωση – Ηχορύπανση. 
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Εργαλεία εργαστηρίων 62 έως 96 
Μπλέντερ τροφίμων 63 έως 90 
Ηλεκτρική σκούπα 63 έως 88 
Ραπτομηχανή 70 έως 73  
Ηλεκτρικό ανοιχτήρι δοχείων 54 έως 77  
Πλυντήριο πιάτων  54 έως 72 
Κλιματιστικό μηχάνημα 
εξωτερική μονάδα 50 έως 68 

Πλυντήριο ρούχων 48 έως 72 
 
Τα αλυσοπρίονα και οι φυσητήρες φύλλων, ανήκουν στον εξοπλισμό που δεν 
θεωρείται μηχάνημα έργου αλλά υπόκειται σε επισήμανση όσον αφορά τον θόρυβο. 
Ο έλεγχος γίνεται από την Κ.Υ.Α. 37393/2028/2003, (ΦΕΚ 1418/Β/01-10-2003).  
 
Οι θεριστές χορτοταπήτων ανήκουν στον εξοπλισμό που δεν θεωρείται μηχάνημα 
έργου αλλά υπόκειται σε όρια θορύβου. Ο έλεγχος γίνεται από την Κ.Υ.Α. 
37393/2028/2003, (ΦΕΚ 1418/Β/01-10-2003).  
 
Τα εργαλεία εργαστηρίων και οικιακές συσκευές κλιματισμού ανήκουν στις 
πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις για τις οποίες ισχύουν οι 
ανώτατες επιτρεπόμενες στάθμες θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81.  
 
Το μπλέντερ τροφίμων, η ηλεκτρική σκούπα, τα πλυντήρια πιάτων και ρούχων 
και οι οικιακές ραπτομηχανές θεωρούνται οικιακές συσκευές και  ο θόρυβός 
των ελέγχεται μέσα από τις διαδικασίες του άρθρου 12 του Κτιριοδομικού 
Κανονισμού.  
 

6. Οι επιπτώσεις και τα προβλήματα που προκαλούνται 
Η βλαβερή επίδραση του θορύβου ήταν γνωστή από των αρχαιοτάτων 

χρόνων. Στον Αιγυπτιακό πάπυρο του Ebers (1700 π.Χ.) αναγράφεται ότι οι 
κατοικούντες πλησίον των καταρρακτών του Νείλου έπασχαν από βαρηκοΐα26 
. 

Σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις καταγγελιών ο θόρυβος θεωρείται ο υπ' 
αριθμόν ένα δημόσιος κίνδυνος που εμβολίζει καθ' ολοκληρία τον οργανισμό 
του ανθρώπου και των ζώων. Προσβάλει και εξαφανίζει ταυτοχρόνως την 
ψυχική, την διανοητική και τη σωματική υγεία των ανθρώπων και των ζώων. 
Το υγιές, εμβολιζόμενο δια του θορύβου, άτομο, δύναται να παρουσιάσει 
ισχυρή ψυχοπαθολογική εκτροπή ισορροπίας της υγείας του ήτοι, νευρικό 
κλονισμό, απώλεια ελέγχου αυτοκυριαρχίας, έλλειψη ικανότητας πνευματικής 
συγκεντρώσεως, απώλεια μνήμης, ψυχική κόπωση. Παρουσιάζει επίσης 
πλήθος παθολογικών ευρημάτων ήτοι, ακουστική βλάβη, αρτηριακή πίεση, 

                                                
26 Επιδράσεις του θορύβου επί του ανθρώπινου οργανισμού. Α. ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ 
Διάλεξη που έγινε την 1η Φεβρουαρίου 1973 στην αίθουσα του γραφείου επιστημονικών 
πληροφοριών της CIBA 
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κώφωση, κεφαλαλγία, ανορεξία, ίλιγγο, ναυτία, καρδιακή αρρυθμία, πεπτική 
γαστρική διαταραχή, λιποθυμία, κλπ. 

Πολλές φορές, απλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι βρίσκονται σε 
απελπιστική κατάσταση λόγω της γειτνίασης των κατοικιών τους με 
θορυβώδεις εγκαταστάσεις. Απευθύνουν έκκληση για προστασία του 
δικαιώματός τους να ζουν ήσυχα στις κατοικίες τους και να έχουν καλύτερη 
ποιότητα ζωής. Θεωρούν ότι οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις συντελούν σε 
βάναυση προσβολή του Συνταγματικού δικαιώματος των πολιτών να 
κατοικούν και να απολαμβάνουν το σπίτι τους, και θέτουν τη Συνταγματική 
υποχρέωση της πολιτείας να τους προστατεύσει. 

Ιδιαίτερα η μουσική από τα διάφορα μπαρ αναφέρεται σαν από τις 
σοβαρότερες ενοχλήσεις θορύβου, που δημιουργεί στους περιοίκους σοβαρό 
κλονισμό της ψυχικής και σωματικής τους υγείας. Ενώ επιθυμούν σαν 
εργαζόμενοι να κοιμηθούν και το πρωί να πάνε ξεκούραστοι στη δουλειά 
τους, εν τούτοις δεν τα καταφέρνουν λόγω του ότι ο ύπνος διακόπτεται από 
τα αρχικά του στάδια και δύσκολα επανέρχεται με αποτέλεσμα τη σοβαρή 
ψυχολογική και παθολογική φθορά. 
Συνοψίζοντας, διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες επιπτώσεων. 
(α)  Στις επιπτώσεις στο ανθρώπινο σύστημα ακοής (Auditory effects) και, 
(β)  Στις επιπτώσεις που δεν ανήκουν στο σύστημα ακοής (Non-Auditory 

effects). 
 

7. Εργασιακός Θόρυβος 
Ο έλεγχος γίνεται με το Π.Δ. 149/2006 για τον έλεγχο του θορύβου στους 
χώρους εργασίας: «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον 
αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από 
φυσικούς παράγοντες (θόρυβος), σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ» 
 
Με το Π.Δ. 149/2006 (ΦΕΚ Α/159) έγινε εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου 
με την οδηγία 2003/10/ΕΚ, η οποία καθόρισε τις ελάχιστες προδιαγραφές όσον 
αφορά την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την 
ασφάλεια και την υγεία τους, οι οποίοι προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν 
λόγω της έκθεσης σε θόρυβο. Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας εξέδωσε ανακοίνωση – 
δημοσίευση του νομοθετήματος, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι27: 
Η εν λόγω οδηγία είναι η 17

η 
ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 

παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ. Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις της 
οδηγίας ισχύουν πέραν των γενικών προβλέψεων της οδηγίας πλαισίου, οι 
οποίες φυσικά εξακολουθούν να ισχύουν. Κατά αναλογία και οι διατάξεις του 
π.δ. 149/2006, καθορίζουν τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις πέραν εκείνων 
που έχουν καθοριστεί με το ν. 1568/85, το π.δ. 17/96 και τα άλλα σχετικά ειδικά 
προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις.  
 
Τα κυριότερα σημεία του διατάγματος είναι τα ακόλουθα:  

                                                
27 Έγγραφο με αρ. Πρωτ. οικ. 130238/08-09-2006 της Γενικής Δ/νσης Συνθηκών και Υγιεινής 
της εργασίας-Τ. Γκινάλας, Α. Μοίρου 
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1. Στο άρθρο 2 δίνονται οι ορισμοί για την κορυφοτιμή της ηχητικής 
πίεσης, την ημερήσια στάθμη έκθεσης σε θόρυβο και την εβδομαδιαία 
στάθμη έκθεσης σε θόρυβο.  

2. Στο άρθρο 3 καθορίζεται η οριακή τιμή έκθεσης, η ανώτερη τιμή 
έκθεσης για ανάληψη δράσης και η κατώτερη τιμή έκθεσης για 
ανάληψη δράσης, όσον αφορά τις ημερήσιες στάθμες έκθεσης σε 
θόρυβο και τις κορυφοτιμές της ηχητικής πίεσης.  

3. Στο άρθρο 4 καθορίζονται λεπτομερώς οι σχετικές με τον προσδιορισμό 
και την εκτίμηση των κινδύνων προβλέψεις.  

4. Στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται οι διατάξεις που αποσκοπούν στην 
αποφυγή ή τη μείωση της έκθεσης. Συγκεκριμένα προβλέπεται:  

 
α) Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την έκθεση σε θόρυβο πρέπει να 
εξαλείφονται στην πηγή προέλευσής τους ή να μειώνονται στο ελάχιστο.  
β) Εάν η έκθεση υπερβεί τις ανώτερες τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης, ο 
εργοδότης καταρτίζει και εφαρμόζει πρόγραμμα, το οποίο συνίσταται σε 
τεχνικά ή/και οργανωτικά μέτρα, με σκοπό τη μείωση της έκθεσης σε θόρυβο.  
γ) Οι θέσεις εργασίας, στις οποίες οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε 
θόρυβο που υπερβαίνει τις ανώτερες τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης, 
πρέπει να έχουν κατάλληλη σήμανση, ενώ παράλληλα οι χώροι όπου 
βρίσκονται οι θέσεις αυτές πρέπει να οριοθετούνται και η πρόσβαση σε 
αυτούς να περιορίζεται, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και δικαιολογείται 
από τον κίνδυνο έκθεσης.  
δ) Σε περιπτώσεις δραστηριοτήτων όπου έχουν διατεθεί στους εργαζόμενους 
χώροι ανάπαυσης υπό την ευθύνη του εργοδότη, ο θόρυβος στους χώρους 
αυτούς μειώνεται σε στάθμη συμβατή με τον προορισμό και τις συνθήκες 
χρήσης τους.  
ε) Δίνεται έμφαση στην προστασία ιδιαίτερα ευαίσθητων ομάδων κινδύνου.  

 
5. Στο άρθρο 6, καθορίζεται ότι σε περίπτωση που οι κίνδυνοι που 

προέρχονται από την έκθεση σε θόρυβο δεν είναι δυνατόν να 
προληφθούν με άλλα μέσα, τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων 
κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας της ακοής. Επίσης, ο εργοδότης 
καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει τη χρήση αυτών των 
μέσων και είναι υπεύθυνος να εξακριβώσει την αποτελεσματικότητά 
τους.  

6. Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι προβλέψεις για τον περιορισμό της έκθεσης 
των εργαζομένων σε θόρυβο και συγκεκριμένα ότι:  

 
α) Σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εκτίθενται σε τιμές 
έκθεσης άνω των οριακών.  
β) Εάν παρά τα μέτρα που ελήφθησαν κατ΄ εφαρμογή του διατάγματος, 
σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών έκθεσης, ο εργοδότης οφείλει να 
προχωρήσει άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες για να μειωθεί η έκθεση σε 
επίπεδα χαμηλότερα από την αντίστοιχη οριακή τιμή έκθεσης να εντοπίσει 
τους λόγους που προκάλεσαν την υπέρβαση και να λάβει κατάλληλα μέτρα 
πρόληψης για να αποφευχθεί τυχόν νέα υπέρβαση.  
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7. Στα άρθρα 8 και 9 αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις για την ενημέρωση 
– εκπαίδευση καθώς και για τη διαβούλευση και συμμετοχή των 
εργαζομένων.  

8. Στο άρθρο 10 αναφέρονται λεπτομερώς οι διατάξεις για την επίβλεψη 
της υγείας των εργαζομένων. Μεταξύ άλλων, καθορίζεται ότι κάθε 
εργαζόμενος που εκτίθεται σε θόρυβο, ο οποίος υπερβαίνει τις 
κατώτερες τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης, δικαιούται ιατρικού 
ελέγχου της ακοής του. Επίσης, προσδιορίζονται τα στοιχεία που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την παρακολούθηση της λειτουργίας 
της ακοής των εργαζομένων.  

9. Στο άρθρο 11 περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις όπου υπάρχει δυνατότητα 
χορήγησης παρεκκλίσεων υπό ορισμένες όμως προϋποθέσεις. Τέλος στα 
άρθρα 12, 13 και 14 περιλαμβάνονται οι διατάξεις που αφορούν τις 
κυρώσεις, τον έλεγχο εφαρμογής και την έναρξη ισχύος του.  

 
Οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται στην Επιθεώρηση Εργασίας των 
Περιφερειών για καταγγελίες που αφορούν θορυβώδες εργασιακό 
περιβάλλον. 

 

8. Θόρυβος από γεωργικές δραστηριότητες 
Οι γεωργοί σήμερα εκτελούν με τον ελκυστήρα εργασίες, όπως άροση, σπορά, 
άντληση, σκάλισμα, σβάρνισμα, αυλάκωμα, κοπή χόρτου, ψεκασμούς, 
λίπανση κ.λπ., διάρκειας ακόμη και 12 ή 15 ωρών. Ο παραγόμενος θόρυβος 
αποτελεί συνήθως κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των χειριστών. 
Επιπλέον, ενισχύει την στάθμη του περιβαλλοντικού θορύβου. Η ενίσχυση 
αυτή δύναται να υπερβεί τα 50 dB(A) και να προκαλέσει ισχυρή ενόχληση. Στο 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοπονήσου, εδώ και αρκετά χρόνια28, 
γίνεται μια προσπάθεια, με επικεφαλής τον Καθηγητή κ. Δ. Καραμουσαντά 
και τον κ. Β. Δαλαμάγκα, διερεύνησης των σταθμών θορύβου από 
καλλιεργητικές δραστηριότητες29,30.  

9. Συμπεράσματα 
Μέσα από το φάσμα των επιπτώσεων και την αναγκαιότητα αντιμετώπιση της 
ενόχλησης από θόρυβο, προκύπτει το συμπέρασμα του αυξανόμενου 
ενδιαφέροντος για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων επιδράσεων του 
θορύβου στον άνθρωπο καθώς και την ανάγκη για ουσιαστικό έλεγχο του 
περιβαλλοντικού και εργασιακού θορύβου. Το εύρος των επιπτώσεων του 
θορύβου συνίσταται, κατά κάποιο τρόπο, στο ότι αρχίζουν από πολύ μικρή 
                                                
28 D. Karamousantas, B. Dalamagas, P. Grigoriadou, “Ιnvestigation of noise levels produced by 
agricultural machineries and offend the operators”, 12th International Congress of Sound and Vibration, 
Lisbon, Portugal, 2005. 
29 D. Karamousantas, A. Kanakis, B. Dalamagas, “Noise levels produced by farming processes”, 
16th International Congress of Sound and Vibration, Crakow, Poland, 2009. 
30 D. Karamousantas, B. Dalamagas , A. Kanakis, , T. Varzakas, “Noise Levels Produced by 
Agriculture Machineries and Different Farming Processes”, International Journal of Sound and 
Vibration, Decenber 2009, Volume 14, Number 4. 
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ενόχληση μέχρι την απόφαση να πουλήσεις το σπίτι σου και να φύγεις από το 
θορυβώδες περιβάλλον ή αρχίζουν με ένα απλό πονοκέφαλο και καταλήγουν 
είτε σε μόνιμο χάσιμο της ακοής ή σε καταστάσεις παράνοιας ή πολλές φορές 
με καρδιακά προβλήματα. Το μέγα πρόβλημα με το θόρυβο επομένως είναι 
ότι, επηρεάζει την ψυχική και σωματική υγεία των ανθρώπων. Σε κάθε 
περίπτωση περιβαλλοντικού και εργασιακού θορύβου θα πρέπει να 
υπολογίζονται οι πιθανές επιπτώσεις επί των ανθρώπων και του 
περιβάλλοντός τους. Θα πρέπει κατ' ουσίαν να υπολογίζεται το κοινωνικό 
κόστος των επιπτώσεων του θορύβου. 
 

10. Δράσεις  
 
Δράσεις που πηγάζουν από την Οδηγία 2002/49/ΕΚ της 25ης 
Ιουνίου 2002 

Οι Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου αποσκοπούν στην καταγραφή της 
κατάστασης θορύβου που επικρατεί στα πολεοδομικά συγκροτήματα, στους 
μεγάλους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες και στα μεγάλα αεροδρόμια 
της χώρας και πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο παράρτημα ΙV του άρθρου 11 της Οδηγίας. Μέχρι την 30η 
Ιουνίου 2007 πρέπει να έχουν εκπονηθεί και, ενδεχομένως, εγκριθεί, 
στρατηγικοί χάρτες θορύβου για την κατάσταση που επικρατούσε το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος α) σε όλα τα πολεοδομικά συγκροτήματα 
άνω των 250000 κατοίκων, β) στους μεγάλους οδικούς άξονες, όπου 
καταγράφεται μέση ημερήσια κυκλοφορία ετησίως άνω των 16.500 οχημάτων, 
δηλαδή άνω των έξι εκατομμυρίων οχημάτων ετησίως, γ) στον κύριο 
σιδηροδρομικό άξονα όπου διακινούνται άνω των 60000 συρμών ετησίως, και 
δ) στα μεγάλα αεροδρόμια. Από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας και 
ακολούθως ανά πενταετία, το ΥΠΕΧΩΔΕ (ΥΠΕΚΑ και σήμερα Υπουργείο 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας) γνωστοποιεί 
στην Επιτροπή Ε.Κ. τα ως άνω πολεοδομικά συγκροτήματα και τους ως άνω 
μεγάλους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες και αεροδρόμια. Το ΥΠΕΚΑ 
λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε μέχρι την 30η Ιουνίου 2012 και 
ακολούθως ανά πενταετία, να έχουν εκπονηθεί και, ενδεχομένως, εγκριθεί 
στρατηγικοί χάρτες θορύβου για την κατάσταση που επικρατούσε το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος σε όλα τα πολεοδομικά συγκροτήματα και 
στους μεγάλους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες. Το αργότερο στις 
31.12.2008, γνωστοποιεί στην Επιτροπή Ε.Κ., όλα τα πολεοδομικά 
συγκροτήματα και όλους τους μεγάλους οδικούς και σιδηροδρομικούς 
άξονες. Οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου διαμορφώνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 4 (παρ. 5 εδ.α) και εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, μετά από εισήγηση της 
Διεύθυνσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ (πλέον Διεύθυνση ΚΑΠΑ) το οποίο 
συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές γειτονικών κρατών- μελών και προβαίνει 
στις δέουσες διαβουλεύσεις με συνορεύουσες τρίτες χώρες για τη 
χαρτογράφηση των θορύβων κοντά στα μεταξύ τους σύνορα. Οι στρατηγικοί 
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χάρτες θορύβου επανεξετάζονται, και εν ανάγκη αναθεωρούνται, 
τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία της εκπόνησής τους, με 
την ίδια διαδικασία που προβλέπεται ανωτέρω. 

Τα Σχέδια Δράσης για την αντιμετώπιση και διαχείριση των προβλημάτων και 
των επιδράσεων του περιβαλλοντικού θορύβου, συμπεριλαμβανόμενου εν 
ανάγκη του περιορισμού του θορύβου, περιλαμβάνουν τη λήψη μέτρων που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση προτεραιοτήτων οι οποίες ενδέχεται να 
επισημανθούν λόγω υπέρβασης κάποιας οικείας οριακής τιμής ή βάσει άλλων 
εθνικών κριτηρίων που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή, για τις περιοχές 
που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2. Τα σχέδια δράσης πρέπει να 
ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος V του άρθρου 11 της 
οδηγίας. Μέχρι την 18.7.2008 πρέπει να έχουν εκπονηθεί σχέδια δράσης σε 
περιοχές που προσδιορίζονται σύμφωνα με τους στρατηγικούς χάρτες 
θορύβου που προβλέπονται στο άρθρο 7 (παρ. 2). Ειδικότερα τα σχέδια 
δράσης θα αναφέρονται: 

α)  σε σημεία κοντά σε μεγάλους οδικούς άξονες, όπου καταγράφεται 
κυκλοφορία άνω των έξι εκατομμυρίων οχημάτων ετησίως, σε μεγάλους 
σιδηροδρομικούς άξονες όπου διακινούνται άνω των 60000 συρμών 
ετησίως και σε μεγάλα αεροδρόμια, 
β)  σε πολεοδομικά συγκροτήματα άνω των 250000 κατοίκων. Τα σχέδια 
αυτά αποβλέπουν επίσης στην προστασία των ήσυχων περιοχών από την 
αύξηση του θορύβου. 

Μέχρι την 18.7.2013, πρέπει να έχουν εκπονηθεί σχέδια δράσης για τα 
πολεοδομικά συγκροτήματα και για τους κύριους οδικούς και 
σιδηροδρομικούς  άξονες και τα μεγάλα αεροδρόμια. Τα σχέδια δράσης 
διαμορφώνονται σύμφωνα με το Άρθρο 4 (παρ. 5 εδ.α) και εγκρίνονται, με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, 
μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ και με την 
προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί υπόψη και συνεκτιμηθεί οι τυχόν παρατηρήσεις 
του κοινού σύμφωνα με την παράγραφο 6. 

Όταν εκπονηθούν τα σχέδια δράσης και πριν την έγκρισή τους, το ΥΠΕΚΑ 
προβαίνει στη δημοσίευσή τους για υποβολή τυχόν παρατηρήσεων του κοινού: 
Η δημοσίευση των εν λόγω σχεδίων γίνεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή με μορφή περίληψής τους στον ημερήσιο τύπο σε τρεις 
(3) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες για ενημέρωση και πρόσκληση του 
κοινού για διατύπωση παρατηρήσεων σε εύλογο χρόνο. Η δημοσίευση στον 
ημερήσιο τύπο περιλαμβάνει και γνωστοποίηση ότι το κοινό μπορεί να 
απευθύνεται στην Δ/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ για να λάβει γνώση ολόκληρου 
του περιεχομένου των σχεδίων. Οι αποφάσεις εγκρίσεων των σχεδίων δράσης 
δημοσιοποιούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή μέσω του τύπου σε τρεις (3) τουλάχιστον ημερήσιες 
εφημερίδες για ενημέρωση του κοινού. Tα σχέδια δράσης επανεξετάζονται, 
και εν ανάγκη αναθεωρούνται με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στις 
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παραγράφους 5, 6 και 7, όποτε σημειώνονται σημαντικές εξελίξεις που 
επηρεάζουν την υπάρχουσα κατάσταση θορύβου και, πάντως, τουλάχιστον 
κάθε πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία της έγκρισής τους. Το ΥΠΕΚΑ 
συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές γειτονικών κρατών- μελών και προβαίνει 
στις δέουσες διαβουλεύσεις με συνορεύουσες τρίτες χώρες για τα σχέδια 
δράσης κοντά στα μεταξύ τους σύνορα. Mε μέριμνα της Δ/νσης ΕΑΡΘ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, τα σχέδια δράσης κοινοποιούνται στις Κεντρικές, Περιφερειακές 
και Νομαρχιακές Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των 
αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Με την ολοκλήρωση των ΣΧΘ προβλέπεται η πρόληψη και ο περιορισμός του 
περιβαλλοντικού θορύβου όπου χρειάζεται και, ιδίως, όπου τα επίπεδα 
έκθεσης μπορούν να έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων, 
καθώς και τη διαφύλαξη της ηχητικής ποιότητας του περιβάλλοντος, όπου 
αυτή είναι καλή. Ιδιαίτερα, σε ότι αφορά τις  βασικές κατηγορίες Σχεδίων 
Δράσης συνοψίζονται σε δύο κατηγορίες στην συνέχεια. 

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση παραγωγής θορύβου 
κάθε οχήματος, τα οποία διαιρούνται σε:  

Ü μέτρα σε οδικό επίπεδο: εφαρμογή αντιθορυβικών οδοστρωμάτων με 
κατάλληλο πρόγραμμα συντήρησης  

Ü μέτρα σε επίπεδο επαφής ελαστικών/οδοστρώματος: εφαρμογή 
ελαστικών αυτοκινήτου «μειωμένης εκπομπής θορύβου»  

Ü μέτρα σε επίπεδο διάχυσης: «low noise» μηχανές, συστήματα εκπομπής 
καυσαερίων, αεροδυναμική μείωση θορύβου κλπ. 

Ü μέτρα σε επίπεδο ελέγχου: πρόγραμμα καθιέρωσης τεχνικού ελέγχου 
οχημάτων με έμφαση στον πλήρη έλεγχο και αντιμετώπιση στην 
σημειακή πηγή σε δύο επίπεδα:  ΚΤΕΟ (κέντρα τεχνικού ελέγχου 
οχημάτων) & παρά την οδό (με αστυνομική υποστήριξη) 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση παραγωγής θορύβου 
στο σύνολο της κυκλοφοριακής ροής (γραμμική πηγή) επηρεάζοντας τις 
παραμέτρους κυκλοφορίας και γενικά εισάγοντας μέτρα διαχείρισης και 
οδηγικής συμπεριφοράς (driving behavior):  

Ü συνολικός κυκλοφοριακός φόρτος  

Ü σύνθεση κυκλοφορίας, δηλ. μείωση του αριθμού βαρέων ή/και ιδιαίτερα 
θορυβωδών οχημάτων  

Ü μέση ταχύτητα 
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Ü μείωση της περιόδου επιτάχυνσης / ή επιβράδυνσης στον κύκλο 
οδήγησης (κύκλος πόλης η υπεραστικός), ή stop-and-go πρότυπο 
κυκλοφορίας 

Ü επέμβαση στο μοντέλο αλληλοεπίδρασης γραμμικής κυκλοφοριακής 
πηγής και χρήσεων γης 

Ü πλαίσιο διερεύνησης ακουστικών επιπτώσεων μέσω εκπόνησης Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων συγκοινωνιακής υποδομής 

 
Για την αξιολόγηση των επιδράσεων του θορύβου στην υγεία του πληθυσμού, 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σχέσεις δόσης-επίδρασης. Οι σχέσεις δόσης-
επίδρασης που εισάγονται με τις μελλοντικές αναθεωρήσεις του 
παραρτήματος σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2002/49/ΕΚ αφορούν ιδίως: 
 
Ü τη σχέση μεταξύ ενόχλησης και Lden για το θόρυβο των οδικών, 

σιδηροδρομικών και αεροπορικών μεταφορών και για το βιομηχανικό 
θόρυβο, 

Ü τη σχέση μεταξύ διαταραχής του ύπνου και Lnight για το θόρυβο των 
οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών μεταφορών και για το 
βιομηχανικό θόρυβο. 

Μπορούν επίσης να παρουσιάζονται ειδικές σχέσεις δόσης - επίδρασης για: 
 
Ü κατοικίες με ειδική ηχομόνωση, όπως ορίζεται στο παράρτημα VI, της 

Οδηγίας 2002/49/ΕΚ 

Ü κατοικίες με ήσυχη πρόσοψη, όπως ορίζεται στο παράρτημα VI, της 
Οδηγίας 2002/49/ΕΚ 

Ü διαφορετικά κλίματα/διαφορετικές συνήθειες, 

Ü ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, 

Ü τονικό βιομηχανικό θόρυβο, 

Ü ωθητικό βιομηχανικό θόρυβο και άλλες ειδικές περιπτώσεις. 
 

Σύμφωνα με το (άρθρο 8) του Παρατήματος V σε ότι αφορά τις 
"ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ" 
επισημαίνεται: 
 
1. Τα σχέδια δράσης πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία: 
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• περιγραφή του πολεοδομικού συγκροτήματος, των μεγάλων οδικών και 
σιδηροδρομικών αξόνων ή των μεγάλων αεροδρομίων και άλλων 
πηγών θορύβου που λαμβάνονται υπόψη, 

•  υπεύθυνη αρχή, 
• νομικό πλαίσιο, 
•  τυχόν ισχύουσες οριακές τιμές σύμφωνα με το άρθρο 5, 
• περίληψη αποτελεσμάτων της χαρτογράφησης θορύβου, 
• εκτίμηση του αριθμού ατόμων που εκτίθενται στο θόρυβο, επισήμανση 

προβλημάτων και καταστάσεων προς βελτίωση, 
• ιστορικό των δημόσιων διαβουλεύσεων που διοργανώθηκαν σύμφωνα 

με το άρθρο 8 παράγραφος 6, 
• μέτρα κατά του θορύβου τα οποία ήδη εφαρμόζονται και σχέδια τα 

οποία προετοιμάζονται, 
• σχεδιαζόμενες δράσεις των αρμόδιων αρχών για τα επόμενα πέντε 

χρόνια, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διατήρηση των ήσυχων 
περιοχών, 

• μακροπρόθεσμη στρατηγική, 
• χρηματo-οικονομικές πληροφορίες (εφόσον υπάρχουν): 

προϋπολογισμοί, αξιολόγηση κόστους/απόδοσης, αξιολόγηση 
κόστους/ωφελείας, 

• προβλεπόμενες διατάξεις για την αξιολόγηση της εφαρμογής και των 
αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης. 

 
 2. Στις δράσεις που σχεδιάζει η αρμόδια αρχή, μπορούν να 

συγκαταλέγονται π.χ. οι ακόλουθες: 

•  κυκλοφοριακός σχεδιασμός, 
• χωροταξικός σχεδιασμός, 
• τεχνικά μέτρα επί των πηγών θορύβου, 
• επιλογή πηγών χαμηλότερου θορύβου, 
• περιορισμοί στη διάδοση των θορύβων, 
• κανονιστικά ή οικονομικά μέτρα ή κίνητρα. 
 

 3. Κάθε σχέδιο δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτιμήσεις αναφορικά 
με τη μείωση του αριθμού των επηρεαζόμενων ατόμων (ενοχλήσεις, 
διαταραχές ύπνου ή άλλο τι). 

 4.  Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, η 
Επιτροπή ΕΚ μπορεί να εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές με περαιτέρω 
οδηγίες για τα σχέδια δράσης. 

11. Προτάσεις 
 
Οδικός κυκλοφοριακός θόρυβος 
Ενώ οι οριακές τιμές θορύβου για έγκριση τύπου οχημάτων έχουν γίνει 
αυστηρότερες με τα χρόνια, εν τούτοις η συνολική έκθεση σε θόρυβο από την 
οδική κυκλοφορία αυξήθηκε, και τούτο διότι αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός 
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των κυκλοφορούντων οχημάτων. Επίσης, το μέτρο για πιο αθόρυβα οχήματα 
στην περίπτωση των φορτηγών ανεξαρτήτως μεγέθους, αποδείχτηκε 
ανίσχυρο. Απαιτείται λοιπόν: 

Ø Να ληφθούν αυστηρότερα όρια θορύβου, ιδιαιτέρως για τα βαρέα 
οχήματα, έτσι ώστε να εισέρχονται στην αγορά πιο αθόρυβα οχήματα, 

Ø Να προταθούν τρόποι απόσυρσης των αποδεδειγμένα θορυβοδέστερων 
οχημάτων από τους υπάρχοντες στόλους, 

Ø Εφαρμογή προγράμματος ελέγχου του θορύβου με την εν στάσει 
μέθοδο από την τροχαία  στα πλαίσια της αντιμετώπισης: της 
πλημμελούς λειτουργίας των εξατμίσεων, της πρόκλησης θορύβου κατά 
τις ώρες κοινής ησυχίας και της παραβίασης των ορίων ταχύτητας στην 
πόλη. 

Ø Κατασκευή ηχοπετασμάτων κατά μήκος υφιστάμενων οδικών αξόνων, 
Ø Χαρτογράφιση του θορύβου, επισήμανση των ευαίσθητων χρήσεων 

(νοσοκομεία, γηροκομεία, σχολεία, κ.λπ) και εφαρμογή μέτρων 
ηχομόνωσης στις εν λόγω χρήσεις 

Ø Παρακολούθηση του θορύβου με μόνιμους σταθμούς μέτρησης. 
 
Θόρυβος δικύκλων και τρικύκλων 

Ø Έλεγχοι πεδίου από μικτά συνεργεία Τροχαίας και Δ.νσης Μεταφορών 
ή Περιβάλλοντος. 

Ø Ενημέρωση των νέων στα σχολεία για την καταπολέμηση της 
απερίσκεπτης οδηγητικής συμπεριφοράς και της αλλαγής των 
εξατμίσεων. 

Ø Τεχνικός έλεγχος των δικύκλων 
 
Θόρυβος από πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις 

Ø Αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας με νέα όρια θορύβου που θα 
λαμβάνουν υπόψη την ενόχληση. 

Ø Έλεγχος των περιβαλλοντικών όρων-θόρυβος 
Ø Προκειμένου για μεγάλες βιομηχανικές και γεωργικές εγκαταστάσεις 

που καλύπτονται από την οδηγία 96/61/ΕΚ31,32 οφείλουν να 
συμμορφωθούν με τις προϋποθέσεις έκδοσης αδειών που βασίζονται 
στη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΑΤ), για τα θέματα 
του θορύβου.  

 
Θόρυβος από εξοπλισμό σε εξωτερικούς χώρους (εργοτάξια) 

Ø Χρήση πιστοποιημένων μηχανημάτων έργου 
Ø Ενημέρωση όμορων κατοικιών για έναρξη εργασιών 
Ø Τήρηση ωραρίου και χρονοδιαγράμματος 
Ø Χρήση λιγότερο θορυβωδών μηχανημάτων 

                                                
31 Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, EE L 257. 10.10.1996 

32 ΚΥΑ 36060/1155/ε. 103, (ΦΕΚ 1450/Β/14-06-2015), «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων 
και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 2010/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της 
ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010». 
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Ø Επιβολή περιορισμών του ωραρίου λειτουργίας στην περίπτωση που 
γειτνιάζει με ευαίσθητες χρήσεις 

 
Θόρυβος κέντρων διασκέδασης 

Ø Ουσιαστικός έλεγχος από τους επόπτες δημόσιας υγείας και την 
αστυνομία 

Ø Αστυνόμευση ωρών κοινής ησυχίας 
Ø Ενίσχυση της νομοθεσίας με μετρήσεις πεδίου στις προσόψεις των 

πλησιέστερων κατοικιών από τμήματα περιβάλλοντος και Επιθεωρητές 
Περιβάλλοντος 

 
Θόρυβος αεροσκαφών 

Ø Εφαρμογή της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ της 25ης Ιουνίου 2002. 
Ø Νέοι δείκτες αξιολόγησης και εφαρμογή ανώτατων σταθμών θορύβου 

από δραστηριότητες εδάφους. 
Ø Αποκλεισμός θορυβωδών αεροσκαφών 
Ø Παραπέρα μείωση του θορύβου των αεροσκαφών στην πηγή. 
Ø Λήψη χωροταξικών και διαχειριστικών μέτρων πέριξ των αεροδρομίων 
Ø Εφαρμογή υπηρεσιακών διαδικασιών καταπολέμησης του θορύβου  
Ø Λειτουργικοί περιορισμοί στα αεροδρόμια (δράσεις που μειώνουν την 

πρόσβαση υποηχητικών αεριωθουμένων πολιτικών αεροσκαφών, 
απόσυρση αεροσκαφών οριακής συμμόρφωσης, νυχτερινές 
απαγορεύσεις, κ.λπ) 

Ø Προσπάθεια ελέγχου του θορύβου των στρατιωτικών αεροδρομίων 
μέσα από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος του ΓΕΣ. 

 
Αερόφερτος ή κτυπογενής θόρυβος που παράγεται από τις δραστηριότητες 
όμορων χρήσεων, κ.λπ. του ιδίου κτιρίου ή από γειτονικές χρήσεις.  

Ø Άμεση εφαρμογή από τις Υπηρεσίες Δόμησης του άρθρου 12 του 
Κτιριοδομικού Κανονισμού για προστασία από του θορύβους. 

 
Θόρυβος από μουσική αυτοκινήτων. 
Άμεση θεσμοθέτηση απαγόρευσης των δυνατών ηχείων στα αυτοκίνητα 
 
Εργασιακός θόρυβος 
Εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας εργασιακού θορύβου για την 
προστασία της ακοής των εργαζομένων. 
 
Σιδηροδρομικός θόρυβος 
Αυστηρός έλεγχος μέσα από τη διαδικασία των μελετών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και την εφαρμογή  των ορίων της ΚΥΑ 211773 ΦΕΚ 1367/ Β’/ 
27.4.12. 
  
Θόρυβος αερόσφυρων 
΄Έλεγχος εάν είναι εφοδιασμένοι με σύστημα μείωσης του θορύβου. 
 
Θόρυβος εξωτερικών μονάδων κλιματισμού 
Συστάσεις για επιλογή αθόρυβων συσκευών δεδομένου ότι είναι πολύ 
δύσκολο να ηχομονωθούν οι εξωτερικές μονάδες κλιματισμού. 
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Συστάσεις για τοποθέτησή τους σε σημεία που δεν προκαλούν ενόχληση 
θορύβου. 
Συστάσεις για εφαρμογή αντιδονητικής έδρασης και αντιδονητικής στήρηξης. 
 
Ενημέρωση για την πορεία Στρατηγικής Χαρτογράφηση Θορύβου 
Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των Πολεοδομικών συγκροτημάτων των 
Πόλεων: 
Κέντρου Αθήνας 
Ηρακλείου Κρήτης 
Χανίων Κρήτης 
Λάρισας 
Βόλου 
Πάτρας 
Αγρινίου  
Κέρκυρας 
Ιωαννίνων  
Καβάλας 
Θεσσαλονίκης 
Δήμου Νεαπόλεως 
Σερρών 
Καλαμαριάς 
Βόρειας Αθήνας 
Πειραιώς 
Νότιας Αθήνας 
 

12. Γενικότερες Προτάσεις στον καθένα μας 
Η προστασία του ακουστικού περιβάλλοντος είναι ουσιαστικά αυτοπροστασία 
της ποιότητας ζωής, δεδομένου ότι η καταστροφή του αφαιρεί από τον 
άνθρωπο τις φυσικές προϋποθέσεις για ψυχική ηρεμία και γαλήνη. Πρέπει, 
επομένως, να περιοριστούμε στη συνετή χρήση όλων των πηγών θορύβου. Θα 
πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο θόρυβος δεν εξαλείφεται, αλλά με τη δική μας 
συμμετοχή δύναται να μειωθεί.  
 
Ας πάρουμε τη κατάσταση στα χέρια μας. Φαίνεται ότι έφθασε η στιγμή για 
μια «στράτευση» του κάθε φορέα, αλλά και του καθενός προσωπικά γύρω από 
το στόχο της «διασώσεως του ακουστικού περιβάλλοντος».  
 
Ύπαρξη του ανθρώπου σημαίνει, για μένα, ελεύθερη εξάρτησή του από το 
Θεό, αλλά και αλληλεξάρτηση με το φυσικό περιβάλλον και το συνάνθρωπο. 
Αυτή η υπαρξιακή ταυτότητα του ανθρώπου θα πρέπει να καθορίζει και τη 
δράση του για κάθε πρόβλημα  φυσικού περιβάλλοντος και κατ’επέκταση για 
κάθε πρόβλημα του ακουστικού περιβάλλοντος.  
 
Η οικολογική κρίση απαιτεί την άμεση λήψη μέτρων, αν θέλουμε να 
διατηρηθεί για τις επόμενες γενιές κατάλληλο περιβάλλον να ζήσουν. Η 
εκπαίδευση και η αγωγή των νέων έχουν τον πρώτο λόγο και την πρώτη 
ευθύνη με κύριο προσανατολισμό τη δράση για τη διατήρηση της αρμονίας 
στο φυσικό και στο ακουστικό περιβάλλον μιας κοινωνίας. Δεν πρέπει να 
γίνουν δεκτές εκπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος, στο όνομα της 
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ανάπτυξης. Προστασία περιβάλλοντος και ανάπτυξη πρέπει να πορευθούν 
μαζί μέσα στην οικονομική κρίση. 
 
Ζούμε σε μια εποχή που η μετριοφροσύνη έχει ξεχαστεί, η υπευθυνότητα και 
το ενδιαφέρον για το περιβάλλον έγινε ανευθυνότητα και αδιαφορία. 
Απαιτείται λοιπόν ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ανθρώπου μέσα από 
την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη πνευματικών δυνάμεων, αλλά και 
καλλιέργεια της ψυχής, μέσω των γνώσεων. Θα πρέπει λοιπόν, η αγάπη προς 
το συνάνθρωπο, προς τη φύση και στην περίπτωσή μας στο υγιές ακουστικό 
περιβάλλον, να γίνει αντιληπτή ως το «ωραίο» στη ζωή μας. Να μη ξεχνάμε ότι 
η ομορφιά του ωραίου είναι μόνο μέσα στην καρδιά μας. 


