
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/49/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ & 
ΒΟΛΟΥ, 2012-2013 
 

ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΕΚΑ/Δ/ΝΣΗ ΕΑΡΘ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Στις 22 Μαΐου 2012 υπεγράφη η σχετική σύμβαση μεταξύ της ΣΣΕ & 
Περιβάλλον ΑΕ και της Δ/νσης Ε.Α.Ρ.Θ του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την εκπόνηση της 
μελέτης «Αξιολόγηση  Περιβαλλοντικού  Θορύβου  στο  πλαίσιο  
εφαρμογής της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα 
Λάρισας & Βόλου». Το αντικείμενο και ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι 
η υλοποίηση της εφαρμογής της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για τα  πολεοδομικά 
συγκροτήματα της Λάρισας και του Βόλου,  λόγω  των  «κοινών  χωρικών 
στοιχείων» που  συνδέουν τις δύο περιοχές και αφορά περιβάλλοντα θόρυβο 
από οδική και σιδηροδρομική  κυκλοφορία καθώς και βιομηχανικό θόρυβο. 
Επισημαίνεται ότι το έργο του σχεδιασμού και ανάπτυξης της νέας 
Ευρωπαϊκής διαδικασίας αξιολόγησης περιβαλλοντικού θορύβου στην Ελλάδα 
περιλαμβάνει τις αρχικές και πλέον απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου η 
χώρα μας να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις συλλογής και 
επεξεργασίας στοιχείων που απορρέουν από την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 2002/49/EK για την αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού 
θορύβου (οδική κυκλοφορία και τις βιομηχανικές δραστηριότητες). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Τελική Έκθεση σύμφωνα με το Άρθρο 10(2) της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, 
περιλαμβάνει: 
 Γενική περιγραφή των πολεοδομικών συγκροτημάτων 
 Χαρακτηριστικά των περιχώρων: πολεοδομικά συγκροτήματα, χωριά, 

εξοχή ή άλλο τι, πληροφορίες περί των χρήσεων γης, άλλες σημαντικές 
πηγές θορύβου. 

 Προγράμματα ελέγχου των θορύβων εκτελεσθέντα στο παρελθόν και 
εφαρμοζόμενα μέτρα κατά του θορύβου. 

 Εφαρμοζόμενες μέθοδοι υπολογισμού και μέτρησης. 
 Ο εκτιμώμενος συνολικός αριθμός ατόμων (σε εκατοντάδες) εκτός 

πολεοδομικών συγκροτημάτων που ζουν σε κατοικίες εκτεθειμένες σε μια 
από τις ακόλουθες ζώνες τιμών του Lden (σε dB),σε ύψος τεσσάρων μέτρων 
από το έδαφος στην πιο εκτεθειμένη πρόσοψη: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 75 η αν άλλως προκύψει σύμφωνα με τους όρους εντολής. Επιπλέον, θα 
πρέπει να αναφέρεται, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία και είναι 
σκόπιμο, πόσα άτομα των παραπάνω κατηγοριών ζουν σε κτίρια τα οποία 
έχουν ειδική μόνωση κατά του συγκεκριμένου θορύβου και ήσυχη 
πρόσοψη. 

 Ο εκτιμώμενος συνολικός αριθμός ατόμων (σε εκατοντάδες) εκτός 
πολεοδομικών συγκροτημάτων που ζουν σε κατοικίες εκτεθειμένες σε 
κάποια από τις ακόλουθες ζώνες τιμών του Lnight (σε dB), σε ύψος 
τεσσάρων μέτρων από το έδαφος στην πιο εκτεθειμένη πρόσοψη: 50-54, 
55-59, 60-64, 65-69, >70. Τα στοιχεία αυτά μπορούν επίσης να 
υπολογισθούν για τη ζώνη τιμών των 45-49 πριν από την ημερομηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1. 

 Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα 
στοιχεία και είναι σκόπιμο, πόσα άτομα των παραπάνω κατηγοριών ζουν 
σε κτίρια τα οποία έχουν ειδική μόνωση κατά του συγκεκριμένου θορύβου 
και ήσυχη πρόσοψη. 

 Η συνολική έκταση (σε km2) που εκτίθεται σε τιμές του Lden υψηλότερες 
των 55, 65 και 75 dB, αντιστοίχως. Επιπλέον, ο εκτιμώμενος συνολικός 
αριθμός κτιρίων (σε εκατοντάδες) και ο εκτιμώμενος συνολικός αριθμός 
ατόμων (σε εκατοντάδες) που ζουν σε καθεμία από τις προαναφερόμενες 
περιοχές. Οι αριθμοί αυτοί πρέπει να περιλαμβάνουν τα πολεοδομικά 
συγκροτήματα. 

 Οι ισοθορυβικές καμπύλες 55 και 65 dB πρέπει να εμφαίνονται επίσης σε 
έναν ή περισσότερους χάρτες, όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες για τη 
γεωγραφική θέση των χωριών, πόλεων και πολεοδομικών συγκροτημάτων 
εντός των καμπυλών αυτών. 

 Περίληψη του σχεδίου δράσης, και πρότασης αντιθορυβικών μέτρων, με 
όλες τις σημαντικές πτυχές που αναφέρονται στο Παράρτημα V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιπλέον εξασφαλίσθηκαν τα παρακάτω:
1. Εφαρμογή των νέων Ευρωπαϊκών δεικτών 

Lden & Lnight στα πλαίσια προετοιμασίας του 
ΣΧΘ 2012,  

2. Εφαρμογή του Position Paper (Final Draft) 
Good Practice for Strategic Noise Mapping 
and the Production of Associated Data on 
Noise Exposure, Version 2, 13th January 
2006).  

3. Επικαιροποίηση και συμπλήρωση του 
υφιστάμενου αναλυτικού ψηφιακού μοντέλου 
τριών διαστάσεων DTM (Digital Terrain Model) 
με την εφαρμογή των πλέον 
επικαιροποιημένων (2007) αναλυτικών 
κυκλοφοριακών, γεωμετρικών, πολεοδομικών 
και πληθυσμιακών (ΕΣΥΕ 2001) στοιχείων. 

4. Προσδιορισμός της έκθεσης στον περιβάλλοντα θόρυβο με 
χαρτογράφηση θορύβου,  

5. Διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης, βασισμένων στα αποτελέσματα της 
χαρτογράφησης του θορύβου, με στόχο την πρόληψη και τον 
περιορισμό του περιβάλλοντος θορύβου  

6. Οι τελικοί ψηφιακοί χάρτες ΣΧΘ αναπτύχθησαν μέσω της 
χρησιμοποίησης ειδικού λογισμικού πρόβλεψης περιβαλλοντικού και 
κυκλοφοριακού θορύβου (CadnaA). Για την ετοιμασία των 
Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου εφαρμόσθηκαν οι χρωματισμοί που 
προβλέπει το ISO 1996. Το ανωτέρω λογισμικό εφαρμόζει τη Γαλλική 
μεθοδολογία «NMPC-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)».  

 
 
 


