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ΟΡΙΣΜΟΣ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
Ο θόρυβος, που προέρχεται από την κίνηση των μέσων μεταφοράς, αποτελεί
την πιο διαδεδομένη και άμεσα αισθητή επίπτωση των μεταφορών στο
περιβάλλον. Στην περίπτωση της Εγνατίας Οδού, ο Οδικός Κυκλοφοριακός
Θόρυβος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά θέματα που
πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά και να αντιμετωπίζονται με
αποτελεσματικότητα. Η έκθεση στο θόρυβο έχει την έννοια της έκθεσης ατόμων
που ζουν σε οργανωμένους οικισμούς, εντός ή εκτός σχεδίου.
Βάσει του δείκτη ελέγχονται τα επίπεδα θορύβου σε κατοικημένες περιοχές που
βρίσκονται σε εγγύτητα της Εγνατίας Οδού. Μέσω του δείκτη προσδιορίζονται οι
περιοχές στις οποίες παρατηρείται υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων και
εκτιμάται ο πληθυσμός που εκτίθεται σε θόρυβο εξαιτίας της λειτουργίας του
αυτοκινητόδρομου.

Εισαγωγική σημείωση
Προκειμένου να υπάρχει πλήρης παρακολούθηση του Οδικού Κυκλοφοριακού
Θορύβου, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. πραγματοποιεί από το 2007 συστηματικό
πρόγραμμα
ηχομετρήσεων
στις
οικιστικές
περιοχές
εκατέρωθεν
του
αυτοκινητοδρόμου. Επιπρόσθετα, εκπoνήθηκε ειδική μελέτη για την «Μέτρηση και
Χαρτογράφηση Θορύβου στις Κατοικημένες Περιοχές πέριξ της Εγνατία οδού»,
βάσει των απαιτήσεων της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο
ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την ΚΥΑ 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384Β/28.3.2006)
«Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και διαχείριση του
θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ
σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, του
Συμβουλίου της 25.06.2002».
Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η στάθμη θορύβου σε οικιστικές περιοχές σε γειτνίαση
με την Εγνατία οδό, οι υπερβάσεις των ισχυουσών οριακών τιμών, ο αριθμός των
ατόμων που εκτίθενται σε διαφορετικά επίπεδα Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου σε
μια συγκεκριμένη περιοχή ή ο αριθμός των κατοικιών που εκτίθενται σε
συγκεκριμένες τιμές δεικτών θορύβου. Όπου είναι αναγκαίο, λαμβάνονται τα
απαραίτητα – κατά περίπτωση – μέτρα προστασίας, ούτως ώστε να υπάρχει
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εναρμόνιση με τους όρους και περιορισμούς που διέπουν τη ζώνη γύρω από τον
άξονα της οδού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Κατά τη διάρκεια του έτους 2009 πραγματοποιήθηκε πληθώρα ηχομετρήσεων, από
το Τμήμα Περιβάλλοντος του Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης, στις οικιστικές
περιοχές που βρίσκονται σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν της οδού και στις οποίες
απαιτείται η παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση του Οδικού
Κυκλοφοριακού Θορύβου σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους που ισχύουν
για τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου.
Μέσα στο έτος 2009 ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση του θορύβου κατά μήκος του
αυτοκινητοδρόμου με τη συνεργασία του Παρατηρητηρίου και του Τμήματος
Περιβάλλοντος του Τομέα Λ.Ε.Σ.
Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες με το σύνολο των ηχομετρήσεων στο πλαίσιο
των προαναφερόμενων προγραμμάτων καθώς και σχετικά διαγράμματα και χάρτες
που παρουσιάζουν τα επίπεδα των δεικτών, σε σύγκριση με τα θεσμοθετημένα
όρια.
Είναι φανερό ότι η κατασκευή και απόδοση σε κυκλοφορία του μεγαλύτερου
μέρους του αυτοκινητοδρόμου, έχει οδηγήσει στην παράκαμψη πολυάριθμων
υφιστάμενων οικισμών και των θεσμοθετημένων ορίων τους, δημιουργώντας με τον
τρόπο αυτό μια κατάσταση σημαντικά ευνοϊκότερη – συγκριτικά με την παλαιότερη
κατάσταση – ως προς το ποσοστό του πληθυσμού που εκτίθεται σε θόρυβο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στο μεγαλύτερο ποσοστό των οικισμών που
βρίσκονται εκατέρωθεν της Εγνατίας οδού, η στάθμη θορύβου είναι κάτω από τα
θεσμοθετημένα όρια L10 (70 dBA) και Leq (67 dBA). Συνεπώς, ο πληθυσμός που
εκτίθεται σε στάθμη θορύβου πέραν των θεσμοθετημένων ορίων είναι πολύ
περιορισμένος. Για το σύνολο των περιπτώσεων αυτών, γίνονται οι απαραίτητες
ενέργειες εκπόνησης ειδικών ακουστικών μελετών, προκειμένου να ληφθούν τα
κατάλληλα μέτρα ηχοπροστασίας. Αυτή την περίοδο σε εξέλιξη βρίσκεται η
εκπόνηση ειδικής ακουστικής μελέτης για την περιοχή του παραδοσιακού οικισμού
των Βρασνών, προκειμένου να ακολουθήσει η εγκατάσταση μέτρων ηχοπροστασίας
(ηχοπετασμάτων).
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Τέλος, οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην εγγύτητα της περίφραξης της
Εγνατίας οδού κατέδειξαν υψηλότερες στάθμες θορύβου, γεγονός που σε σύγκριση
με τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις οικιστικές περιοχές, δείχνει ότι:
• Όσο πλησιάζουμε στην πηγή του θορύβου η όχληση αυξάνεται.
• Η τάση που υπάρχει πολλές φορές για επέκταση των ορίων των οικισμών προς
τον αυτοκινητόδρομο, θα πρέπει να επανεξεταστεί σοβαρά κατά τη σύνταξη των
χωροταξικών μελετών, ούτως ώστε να περιοριστεί.
Τέλος, οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην εγγύτητα της περίφραξης της
Εγνατίας οδού κατέδειξαν στάθμες θορύβου που φτάνουν μέχρι και τα 78,0 dΒ(A)
για τον δείκτη Leq και τα 80,2 dΒ(A) για τον δείκτη L10, γεγονός που σε σύγκριση
με τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις οικιστικές περιοχές, δείχνει ότι:
• όσο πλησιάζουμε στην πηγή του θορύβου η όχληση αυξάνεται, και
• η τάση που υπάρχει πολλές φορές για επέκταση των ορίων των οικισμών προς
τον αυτοκινητόδρομο, θα πρέπει να επανεξεταστεί σοβαρά κατά τη σύνταξη των
χωροταξικών μελετών, ούτως ώστε να περιοριστεί.

Αποτελέσματα Παρακολούθησης Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου

Ύστερα από συνολικά 370 δειγματοληπτικές ηχομετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν
σε οικιστικές περιοχές εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας οδού,
προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα διαγράμματα που
ακολουθούν:
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1%

6%

33%

60%

40 - 50 dB(A)

50 - 60 dB(A)

60 - 70 dB(A)

>70 dB(A)

Διάγραμμα 1. Δείκτης L10

1%

12%

27%

60%

35 - 50 dB(A)

50 - 60 dB(A)

60 - 67 dB(A)

>67 dB(A)

Διάγραμμα 2. Δείκτης Leq

Είναι φανερό ότι το ποσοστό υπερβάσεων της στάθμης θορύβου για τους δείκτες
L10 (70 dBA) και Leq (67 dBA) είναι πολύ περιορισμένο.
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Αποτελέσματα Χαρτογράφησης Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ολοκλήρωσε την εκπόνηση ειδικής μελέτης για την μέτρηση
και χαρτογράφηση Θορύβου στις κατοικημένες περιοχές πέριξ της Εγνατίας οδού,
βάσει των απαιτήσεων της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ. Μέσω της συγκεκριμένης μελέτης
παρουσιάστηκαν τα δεδομένα σχετικά με την υπάρχουσα ή προβλεπόμενη ηχητική
κατάσταση βάσει δεικτών θορύβου, όπου φαίνονται οι υπερβάσεις των οικείων
ισχυουσών οριακών τιμών, ο αριθμός των ατόμων που θίγονται σε μια
συγκεκριμένη περιοχή και ο αριθμός των κατοικιών που εκτίθενται στα διάφορα
επίπεδα θορύβου σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου (ΣΧΘ) που
καταρτίστηκαν για τους δείκτες περιβαλλοντικού θορύβου, Lden και Lnight και
αφορούν στα τμήματα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Κλειδιού, από
Α/Κ Κ1 έως Δερβένι και από Α/Κ Γηροκομείου έως Α/Κ Στρυμόνα.

Τμήμα Εγνατίας Οδού από Α/Κ Κ1 έως Δερβένι
Στρατηγικός Χάρτης Θορύβου– Δείκτης Lden
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Τμήμα Εγνατίας Οδού από Α/Κ Κ1 έως Δερβένι
Στρατηγικός Χάρτης Θορύβου– Δείκτης Lnight

Στρατηγικός Χάρτης Θορύβου στον οικισμό Κουλούρα – Δείκτης Lden
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Στρατηγικός Χάρτης Θορύβου στον οικισμό Προφήτη – Δείκτης Lden

Στρατηγικός Χάρτης Θορύβου στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Ασπροβάλτα –
Δείκτης Lden
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Τα αποτελέσματα που αφορούν στις επιφάνειες της περιοχής μελέτης και στον
αριθμό των ατόμων που εκτίθενται στις ζώνες του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου
για τα τμήματα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Κλειδιού, από Α/Κ Κ1
έως Δερβένι και από Α/Κ Γηροκομείου έως Α/Κ Στρυμόνα, παρουσιάζονται στους
Πίνακες και τα Σχήματα που ακολουθούν:
Πίνακας 1. Τμήμα Εγνατίας οδού από Α/Κ Κ1 έως Δερβένι
Επιφάνεια περιοχής μελέτης ανά ζώνη θορύβου (Δείκτες Lden & Lnight)
ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ
dΒ(Α)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΔΕΙΚΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lden
Km2

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΔΕΙΚΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Lnight
Km2

%

%

< 45

5,6

9,6%

25,2

43,1%

45 -50

12,1

20,7%

14,8

25,3%

50 – 55

15,1

25,8%

10,6

18,1%

55 – 60

12,8

21,9%

4,5

7,7%

60 – 65

7,5

12,8%

1,7

2,9%

65 – 70

2,7

4,6%

0,9

1,5%

70 – 75

1,3

2,2%

0,7

1,2%

>75

1,4

2,4%

0,1

0,2%

58,5

100,0%

58,5

100,0%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ σε Κm2 και % αναλογία
ανά ζώνη θορύβου

Διάγραμμα 3. Διαγραμματική κατανομή της επιφάνειας ανά ζώνη θορύβου
για τους δείκτες θορύβου Lden και Lnight στο τμήμα της Εγνατίας Οδού
από Α/Κ Κ1 έως Δερβένι
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Πίνακας 2. Τμήμα Εγνατίας οδού από Α/Κ Κ1 έως Δερβένι
Πληθυσμός ανά ζώνη θορύβου (Δείκτες Lden & Lnight)
ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ
dΒ(Α)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΑΝΑ ΔΕΙΚΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (κάτοικοι & %)
Lden

Lnight

Lden

Lnight

< 45

0

0

0,00%

0,00%

45 -50

54

418

3,46%

26,76%

50 – 55

200

824

12,80%

52,75%

55 – 60

590

302

37,77%

19,33%

60 – 65

622

16

39,82%

1,02%

65 – 70

82

2

5,25%

0,13%

70 – 75

14

0

0,90%

0,00%

>75

0

0

0,00%

0,00%

1562

1562

100,0%

100,0%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε κατοίκους και %
αναλογία ανά ζώνη θορύβου

Διάγραμμα 4. Διαγραμματική κατανομή του πληθυσμού ανά ζώνη θορύβου
για τους δείκτες θορύβου Lden και Lnight στο τμήμα της Εγνατίας Οδού
από Α/Κ Κ1 έως Δερβένι
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Πίνακας 3. Τμήμα Εγνατίας Οδού από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Κλειδιού & από Α/Κ
Γηροκομείου έως Α/Κ Στρυμόνα
Πληθυσμός ανά ζώνη θορύβου (Δείκτες Lden & Lnight)
ΖΩΝΗ ΘΟΡΥΒΟΥ
dΒ(Α)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑ ΔΕΙΚΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (κάτοικοι & %)
Lden

Ln

Lden

Ln

< 45

29

243

1,17%

9,81%

45 -50

57

1219

2,30%

49,21%

50 – 55

473

858

19,10%

34,64%

55 – 60

1283

157

51,80%

6,34%

60 – 65

542

0

21,88%

0,00%

65 – 70

81

0

3,27%

0,00%

70 – 75

10

0

0,40%

0,00%

>75

2

0

0,08%

0,00%

2192

2192

100,0%

100,0%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε κατοίκους και %
αναλογία ανά ζώνη θορύβου =

Τέλος, στο παρακάτω σχήμα συνέχεια δίνεται η διακύμανση θεωρητικών και
πραγματικών τιμών του δείκτη Lden καθώς και η διακύμανση της θετικής ή
αρνητικής απόκλισης. Σύμφωνα με τη σχετική στατιστική ανάλυση, διαπιστώθηκε
για το σύνολο των θέσεων συντελεστής συσχέτισης μεταξύ θεωρητικών και
πραγματικών τιμών της τάξης του 0,868, γεγονός που υποδηλώνει την ιδιαίτερα
σημαντική συσχέτιση της θεωρητικής προσέγγισης και της ακρίβειας του
υπολογιστικού περιβάλλοντος σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση.

Διάγραμμα 5. Διαγραμματική κατανομή του πληθυσμού ανά ζώνη θορύβου για τους
δείκτες Lden και Lnight, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ
Κλειδιού & από Α/Κ Γηροκομείου έως Α/Κ Στρυμόνα
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Στα παρακάτω διαγράμματα δίνεται η διακύμανση θεωρητικών και πραγματικών
τιμών του δείκτη Lden καθώς και η διακύμανση της θετικής ή αρνητικής απόκλισης.

Διάγραμμα 6. Συγκριτική θεώρηση μετρημένης στάθμης και θεωρητικής εκτίμησης
μοντέλου δείκτη Lden Ο.Κ.Θ. σε επιλεγμένες θέσεις μετρήσεων
στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Κ1 έως Δερβένι

Διάγραμμα 7. Συγκριτική θεώρηση μετρημένης στάθμης και θεωρητικής εκτίμησης
μοντέλου δείκτη Lden Ο.Κ.Θ. σε επιλεγμένες θέσεις μετρήσεων
στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Κλειδιού &
από Α/Κ Γηροκομείου έως Α/Κ Στρυμόνα

Σύμφωνα με την σχετική στατιστική ανάλυση, διαπιστώθηκε για το σύνολο των
θέσεων συντελεστής συσχέτισης μεταξύ θεωρητικών και πραγματικών τιμών της
τάξης του 0,868 και του 0,923 για τα τμήματα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ
Γηροκομείου έως Α/Κ Στρυμόνα και από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Κλειδιού & από Α/Κ
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Γηροκομείου έως Α/Κ Στρυμόνα αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την
ιδιαίτερα σημαντική συσχέτιση της θεωρητικής προσέγγισης και της ακρίβειας του
υπολογιστικού περιβάλλοντος σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση.
Η συνολική στατιστική επεξεργασία των 24ωρων ηχομετρήσεων που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προαναφερόμενης μελέτης παρουσιάζεται στα
παρακάτω δοαγράμματα.

4%

2%

38%

56%

40 - 50 dB(A)

50 - 60 dB(A)

60 - 70 dB(A)

>70 dB(A)

Διάγραμμα 8. Δείκτης L10 – 24ωρες ηχομετρήσεις

7%

3%

50%

40%

40 - 50 dB(A)

50 - 60 dB(A)

60 - 67 dB(A)

>67 dB(A)

Διάγραμμα 9. Δείκτης Leq – 24ωρες ηχομετρήσεις
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Το σύνολο των 24ωρων ηχομετρήσεων περιλαμβάνει και την εξωτερική
περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Παρ’ όλα αυτά το ποσοστό της υπέρβασης της
στάθμης θορύβου των δεικτών L10 (70 dBA) και Leq (67 dBA είναι και πάλι πολύ
περιορισμένο.

ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
Πηγές
Οι ηχομετρήσεις και η ανάλυση των αποτελεσμάτων διεξήχθησαν εντός του έτους
2009, από το Τμήμα Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δικτύου του
Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης της ΕΟΑΕ, καθώς και μέσω ειδικής μελέτης για
την «Μέτρηση και Χαρτογράφηση Θορύβου στις Κατοικημένες Περιοχές πέριξ της
Εγνατίας οδού», που ανατέθηκε σε εξωτερικό μελετητή από το Παρατηρητήριο και
το Τμήμα Περιβάλλοντος του Τομέα ΛΕ.Σ.

Νομοθεσία
Στην ελληνική νομοθεσία, σε ότι αφορά στο θόρυβο, ισχύει η Υπουργική Απόφαση
17252/2002 (ΦΕΚ 395Β/19.6.1992) περί «καθορισμού δεικτών και ανωτάτων ορίων
θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα»,
με την οποία καθορίζονται οι πλέον αντιπροσωπευτικοί δείκτες κυκλοφοριακού
θορύβου για την ποσοτική και ποιοτική του αξιολόγηση, οι ανώτατες οριακές τιμές
των παραπάνω δεικτών, καθώς και τα γεωγραφικά όρια εκατέρωθεν των οδικών
και συγκοινωνιακών έργων, εντός των οποίων πρέπει να εφαρμόζονται τα
προαναφερόμενα.
Η Υπουργική Απόφαση αφορά σε όλους τους νέους αυτοκινητόδρομους και τις,
προς βελτίωση υφιστάμενων τμημάτων, χαράξεις καθώς και τις οδούς ταχείας
κυκλοφορίας, μαζί με τις συνοδές τους εγκαταστάσεις και μόνο για τα τμήματά τους
εκείνα που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη ή ίση των 200μ. από το κοντινότερο
όριο εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης .
Ως δείκτες του κυκλοφοριακού θορύβου, βάσει της Υπουργικής Απόφασης
17252/2002, καθορίζονται:
(α) Η ισοδύναμη συνεχής στάθμη θορύβου Leq (Equivalent Continuous Sound Level)
που εκφράζει τη σταθερή εκείνη στάθμη θορύβου, η οποία για κάποια ορισμένη
χρονική περίοδο, έχει το ίδιο ενεργειακό περιεχόμενο με αυτό του πραγματικού
θορύβου, σταθερού ή μεταβαλλόμενου, κατά την ίδια χρονική περίοδο. Για τους
σκοπούς της συγκεκριμένης Υ.Α. ορίστηκε ο γαλλικός δείκτης 12ωρου από 08.00
έως 20.00. Κατά συνέπεια ο δείκτης καθορίζεται ως Leq (8 - 20).
(β) ο δείκτης L10 (18h) του βρετανικού δείκτη 18ώρου, που είναι η αριθμητική μέση
τιμή των 18 ξεχωριστών ωριαίων τιμών του L10 (από 06.00 έως 24.00), δηλαδή της
13
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στάθμης, η οποία υπερβαίνεται κατά το 10% της αντίστοιχης χρονικής περιόδου
μέτρησης.
Ως ανώτατα επιτρεπόμενα όρια των ανωτέρω δεικτών κυκλοφοριακού θορύβου
καθορίζονται τα ακόλουθα:
o
Για το δείκτη Leq (8 – 20) τα 67 dB(Α).
o
Για το δείκτη L10 (18 h) τα 70 dB(Α).
Παράλληλα είναι σε εφαρμογή και η Κοινή Υπουργική Απόφαση 13586/724 (ΦΕΚ
Β΄384 28.3.2006) περί «Καθορισμού μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση
και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον», με την οποία έχει επιτευχθεί η
ενσωμάτωση στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο των
διατάξεων της οδηγίας
2002/49/ΕΚ. Με αυτές καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα, όροι και διαδικασίες και
ιεραρχούνται συγκεκριμένες δράσεις και προτεραιότητες ώστε να αποφεύγονται, να
προλαμβάνονται ή να περιορίζονται οι δυσμενείς επιπτώσεις από την έκθεση στον
περιβαλλοντικό θόρυβο.
Οι δείκτες που περιγράφονται στην Υ.Α. 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384Β/28.3.2006)
είναι οι ακόλουθοι:
• Lday (07.00-19.00), που είναι η A-σταθμισμένη μακροπρόθεσμη μέση
ηχοστάθμη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 1996-2: 1987, προσδιορισμένη
επί του συνόλου των περιόδων ημέρας ενός έτους,
• Levening (19.00-23.00), που είναι η A-σταθμισμένη μακροπρόθεσμη μέση
ηχοστάθμη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 1996-2: 1987, προσδιορισμένη
επί του συνόλου των βραδινών περιόδων ενός έτους,
• Lnight (23.00-07.00), που είναι η A-σταθμισμένη μακροπρόθεσμη μέση
ηχοστάθμη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 1996-2: 1987, προσδιορισμένη
επί του συνόλου των νυχτερινών περιόδων ενός έτους
• Lden, που υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Επιπρόσθετα, οι κατευθύνσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007 – 2013 συγκαταλέγουν στις δράσεις προτεραιότητας του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013 του ΥΠΕΧΩΔΕ, τις
μετρήσεις κυκλοφοριακού θορύβου και την κατάρτιση χαρτών θορύβου.

Μεθοδολογία
Αρχικά πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες επιτόπου του έργου προκειμένου να
επιλεγούν οι βέλτιστες θέσεις ηχομετρήσεων. Τα σημεία ακουστικών καταγραφών
που επελέγησαν ήταν:
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α) περιοχές στις οποίες βάσει των εγκεκριμμένων περιβαλλοντικών όρων απαιτείται
η διεξαγωγή συστηματικών ηχομετρήσεων
β) περιοχές επιβαρημένες από πλευράς κυκλοφοριακού φόρτου
γ) περιοχές που γειτνιάζουν με οικισμούς ή ευαίσθητα οικοσυστήματα
δ) περιοχές για τις οποίες υπήρχαν έγγραφες ή/και προφορικές καταγγελίες από
πολίτες.
Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 450 ηχομετρήσεις σε 90 οικισμούς εκατέρωθεν της
Εγνατίας Οδού, ούτως ώστε να υπάρχει μια αντικειμενική εικόνα της ποιότητας του
ακουστικού περιβάλλοντος. Σε πολλές περιοχές έγιναν και επαναληπτικές
ηχομετρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι διαφοροποιήσεων κατά
τη διάρκεια του έτους. Κατά τη διάρκεια των ηχομετρήσεων συμπληρώνονταν
ταυτόχρονα δελτία καταγραφής, στα οποία μεταξύ άλλων καταχωρούνταν στοιχεία
της θέσης μέτρησης (συντεταγμένες του σημείου μέτρησης), η ημερομηνία και η
διάρκεια μέτρησης, τα στοιχεία του ηχόμετρου (βαθμονόμηση, εργοστασιακή
πιστοποίηση, κλπ.), τα μετεωρολογικά στοιχεία όπως ταχύτητα ανέμου,
θερμοκρασία και υγρασία, τα χαρακτηριστικά του εδάφους και το είδος βλάστησης,
η κυρίαρχη πηγή θορύβου και γενικές παρατηρήσεις. Οι στατιστικοί αναλυτές
θορύβου (ολοκληρωτικά ηχόμετρα) που χρησιμοποιήθηκαν, τοποθετούνταν σε
τέτοιο σημείο ώστε να μην επηρεάζονται από φυσικούς ή τεχνητούς παράγοντες,
όπως κάλυψη δέντρων, υπόστεγα και γενικά ότι άλλο θα μπορούσε να αλλοιώσει
την μέτρηση, ενώ ήταν όλα εφοδιασμένοι με κατάλληλο ανεμοκάλυπτρο. Ο
ακουστικός εξοπλισμός βαθμονομούνταν πριν και μετά το πέρας των μετρήσεων με
ειδικό βαθμονομητή (Calibrator) ακουστικού τύπου, που πληροί τις προδιαγραφές
Ι.Ε.C 942, Class 1. Οι ακουστικές καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν ήταν :
•

24ωρες μετρήσεις (με ωριαία ανάλυση) που εξασφάλισαν την παρακολούθηση
των δεικτών L10(18h), LΑeq(08.00-20.00), LΑeq(24h), Lday, Levening, Lnight
και Lden. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με ειδικό αυτοκινούμενο σταθμό
περιβαλλοντικών ακουστικών μετρήσεων, κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να
πληροί και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας θορύβου 2002-49-ΕΚ, με
εφαρμογή ύψους μέτρησης τα 4,0 μέτρα – εξοπλισμένο με στατιστικό αναλυτή
θορύβου και διάταξη μικροφώνου παντός καιρού (σε ειδικό ιστό) τύπου SOLO
της 01 dB.

•

15λεπτες, 30λεπτες και ωριαίες δειγματοληπτικές μετρήσεις με ηχόμετρο CIRRUS
(CR) 811B τύπου 1, με εφαρμογή ύψους μέτρησης τα 3 μέτρα.

κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικών τυπικών ημερών της εβδομάδας,
αποκλειόμενων των αργιών και του Σαββατοκύριακου. Όλα τα σημεία των
μετρήσεων βρίσκονταν σε απόσταση τουλάχιστον 2 (δύο) μέτρων από τις πλέον
εκτεθειμένες προσόψεις κατοικιών ή άλλων ευαίσθητων χρήσεων. Σε περίπτωση
που κατά τη διάρκεια της ηχομέτρησης διαπιστώνονταν άλλες σημειακές πηγές
ηχορρύπανσης, άσχετες με τον περιβαλλοντικό θόρυβο (π.χ. δομικά μηχανήματα
περιορισμένης χρονικής διάρκειας λειτουργίας) ή καταστάσεις που αλλοιώνουν την
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αντιπροσωπευτική εικόνα της περιοχής (π.χ. κλείσιμο δρόμου από οδικό ατύχημα)
δεν διενεργούνταν οι μετρήσεις. Οι μετρήσεις αυτές επαναλαμβάνονταν κάποια
άλλη χρονική στιγμή.
Ως προς τη χαρτογράφηση, η κατάρτιση των Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (ΣΧΘ)
έγινε βάσει των απαιτήσεων της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, έχοντας ως στόχο:
(α) τη χρήση τους ως βάση για την κατάρτιση σχεδίων δράσης,
(β) τη χρήση τους ως πηγή πληροφοριών για τους πολίτες,
(γ) την εκτίμηση του πληθυσμού που εκτίθεται σε θόρυβο.
Για τη διαμόρφωση των ΣΧΘ απαιτήθηκε η δημιουργία ενός αναλυτικού ψηφιακού
μοντέλου τριών διαστάσεων DTM (Digital Terrain Model) για κάθε τμήμα του οδικού
δικτύου και η εφαρμογή αναλυτικών κυκλοφοριακών, γεωμετρικών, πολεοδομικών
και πληθυσμιακών στοιχείων στο μοντέλο, ώστε με την βοήθεια ειδικού λογισμικού
και δικτύου υπολογιστών να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της προβλεπόμενης
στάθμης θορύβου και της επίπτωσης στον πληθυσμό και τις χρήσεις γης σε κάθε
σημείο, για όλες τις χρησιμοποιούμενες μονάδες και δείκτες θορύβου και επιπλέον
τόσο για τις σημερινές όσο και για τις μελλοντικές κυκλοφοριακές συνθήκες. Η
παραπάνω διαδικασία πραγματοποιήθηκε με δημιουργία ψηφιακού γεωγραφικού
υπόβαθρου για την περιοχή μελέτης, με σύστημα συντεταγμένων το Ελληνικό
Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ’ 87). Στη συνέχεια δημιουργήθηκε
γεωγραφική βάση δεδομένων σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.), με
την εισαγωγή και περιγραφικής πληροφορίας σε βάση δεδομένων, όπου
επιγραμματικά τα θεματικά επίπεδα, καθώς και οι διαδικασίες συλλογής,
ενημέρωσης και εισαγωγής της πληροφορίας η οποία έχει εισαχθεί στη γεωγραφική
βάση δεδομένων, ήταν τα ακόλουθα:


Οικοδομικά τετράγωνα: (οριογραμμές οδικού δικτύου σε εκτός σχεδίου
περιοχές): Βασικό υπόβαθρο εισαγωγής των στοιχείων των οικοδομικών
τετραγώνων (Ο.Τ.), αποτέλεσαν τα τοπογραφικά υπόβαθρα των μελετών
οδοποιίας, οι χάρτες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Ε.Σ.Υ.Ε.), και οι
δορυφορικές εικόνες. Το σύνολο της πληροφορίας ψηφιοποιήθηκε και
μετατράπηκε σε αρχείο γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (shape file).
Παράλληλα το ψηφιακό αρχείο ενημερώθηκε με τις πιθανές γεωμετρικές
αλλαγές οι οποίες εντοπίστηκαν από την επιτόπια έρευνα και την ενημέρωση
των χαρτών με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων ή/και αεροφωτογραφιών.



Κτίρια: Η διαδικασία εισαγωγής των κτιρίων στο ψηφιακό γεωγραφικό
υπόβαθρο ακολούθησε αυτή των οικοδομικών τετραγώνων. Επίσης, στο
επίπεδο κτιρίων εισήχθηκαν και τα πληθυσμιακά στοιχεία, που προέκυψαν από
τους χάρτες και πίνακες των πληθυσμιακών δεδομένων ανά Ο.Τ., της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας (Ε.Σ.Υ.Ε.).



Οδικός Άξονας Εγνατίας Οδού: Η διαδικασία εισαγωγής του στο ψηφιακό
γεωγραφικό υπόβαθρο πραγματοποιήθηκε από τα ψηφιακά αρχεία των
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οριζοντιογραφιών των αντίστοιχων μελετών οδοποιίας. Στο θεματικό επίπεδο
του οδικού άξονα εισήχθηκαν και τα αντίστοιχα κυκλοφοριακά δεδομένα.


Υψομετρικά Δεδομένα - Ισοϋψείς καμπύλες: Χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο
λόγο τοπογραφικά υπόβαθρα της Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:5000, με ισοδιάσταση
καμπυλών τα 4 μέτρα και παράλληλα λήφθηκαν υπόψη ψηφιακά τοπογραφικά
υπόβαθρα των μελετών οδοποιίας της άμεσης και ευρύτερης περιοχής του
έργου.



Άμεσα επηρεαζόμενες από το θόρυβο «ευαίσθητες» χρήσεις περιοχής
μελέτης: Με επιτόπια έρευνα και αυτοψία καταγράφηκαν και αποτυπώθηκαν
στους απογραφικούς χάρτες οι «ευαίσθητες» στο θόρυβο χρήσεις (Εκπαίδευση,
Εκκλησίες, Πνευματικά Κέντρα, Παιδικοί Σταθμοί, Νοσοκομεία – Κλινικές –
Κέντρα Υγείας) και στη συνέχεια ενημερώθηκε η βάση δεδομένων.



Πολεοδομικές Ζώνες (νομικό καθεστώς) περιοχών μελέτης (όρια Γ.Π.Σ.,
Ζ.Ο.Ε., εγκεκριμένων χρήσεων γης, οικισμών, προστατευόμενων περιοχών,
κ.λ.π.): Η σχετική πληροφόρηση συλλέχθηκε από τις κατά τόπους Διευθύνσεις
Πολεοδομίας και τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Το σύνολο των προαναφερόμενων χρησιμοποιήθηκαν στη διαμόρφωση του
ολοκληρωμένου ψηφιακού υποβάθρου DTM και αποτέλεσαν την υπολογιστική βάση
για την εφαρμογή του λογισμικού. Συνοπτικά παρουσιάζονται και στον Πίνακα που
ακολουθεί.
Θεματικά Επίπεδα που χρησιμοποιήθηκαν στη διαμόρφωση
του ψηφιακού υποβάθρου DTM

Α/Α

1

2

3

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Οικοδομικά τετράγωνα
(όρια οδικού δικτύου)

Κτίρια

Οδικοί Άξονες

ΤΥΠΟΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΨηφιακάΧΑΡΤΕΣ ΕΣΥΕ

Ψηφιακά –
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΨηφιακάΣΧΕΔΙΑ AS BUILD

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ
ΕΠΙΤΟΠΙΑ
ΑΥΤΟΨΙΑ &
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΕΙΚΟΝΑ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Kωδικός Ε.Σ.Υ.Ε.
1. Αριθμός ορόφων
2. Ύψος κτιρίου
3. Πληθυσμός
4. Υφιστάμενες Χρήσεις
Γης

1. Ονομασία οδού
2. Υφιστάμενο Πλάτος
οδού
3. Κυκλοφοριακά
δεδομένα οδικού
τμήματος
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4

Υψομετρικά Δεδομένα Ισοϋψείς καμπύλες

Ψηφιακά
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ –
ΤΟΠ.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΥΣ

5

Άμεσα επηρεαζόμενες
από το θόρυβο
«ευαίσθητες»)χρήσεις

Επιτόπια έρευνα
με βάση τα
υπόβαθρα των
εδαφίων 1-4

ΝΑΙ

6

Πολεοδομικές Ζώνες –
Νομικό Καθεστώς

Αναλογικά –
Δημόσιες
υπηρεσίες με
επιτόπια έρευνα

-

-

1. Υψόμετρο

1. Είδος χρήσης
2. Περιγραφή Χρήσης

1. Πολεοδομική
Πληροφορία

Οι περιοχές για τις οποίες καταρτίστηκαν οι Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου ανήκουν
στα τμήματα της Εγνατίας Οδού στα οποία ο ετήσιος κυκλοφοριακός φόρτος
ξεπερνά τις 6.000.000 κινήσεις, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας
2002/49/ΕΚ.
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της ακουστικής διάδοσης
μεταξύ της πηγής και του δέκτη και η οποία καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή είναι η ΝΜΡΒ-96 του Γαλλικού Υπουργείου Μεταφορών. Η μέθοδος αυτή
πρόβλεψης του οδικού θορύβου αναπτύχθηκε από το Γαλλικό Υπουργείο
Μεταφορών και άλλα κρατικά εργαστήρια σύμφωνα με το διάταγμα της 5ης Μαΐου
1995 σχετικά με τον θόρυβο από οδικά έργα. Το πρότυπο αυτό αποτελεί συνέχεια
του Guide du Bruit που ισχύει και στην μεθοδολογία πρόβλεψης οδικού θορύβου
που εφαρμόζεται στην Ελλάδα (Υ.Α. 17252/92, ΦΕΚ Β395/13.6.92)
Η παρουσίασή της διάδοσης του θορύβου έγινε με μορφή έγχρωμων χαρτών
θορύβου σε κατάλληλη κλίμακα, βάσει του άρθρου 7, Παράρτημα IV & VI της
Οδηγίας 2002/49/ΕΚ. Οι χάρτες αυτοί αναπτύχθηκαν με τη βοήθεια ειδικού
λογισμικού πρόβλεψης περιβαλλοντικού και κυκλοφοριακού θορύβου και για την
προετοιμασία τους εφαρμόσθηκαν οι χρωματισμοί που προβλέπει το ISO 1996.
Εξοπλισμός
Για την επιτυχημένη και συντομότερη δυνατή ολοκλήρωση του προγράμματος
χρησιμοποιήθηκε ο κατάλληλος ακουστικός εξοπλισμός ο οποίος αποτελούνταν από
ειδικούς αυτοκινούμενους σταθμούς παρακολούθησης θορύβου κατάλληλα
διαμορφωμένους - ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της νέας Ευρωπαϊκής οδηγίας
θορύβου (με εφαρμογή ύψους μέτρησης στα 4,0μ.) – εξοπλισμένους με στατιστικούς
αναλυτές θορύβου και διάταξη μικροφώνου παντός καιρού (στον ειδικό ιστό)
τύπου CEL 593 και τύπου SOLO (01 dB) και από αυτόνομους κινητούς σταθμούς
παρακολούθησης θορύβου με στατιστικό αναλυτή και διάταξη μικροφώνου σε
τρίποδα, τύπου SOLO, επίσης με εφαρμογή ύψους μέτρησης 4,0μ από το φυσικό
έδαφος.
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Για την καταγραφή των μετεωρολογικών δεδομένων σε κάθε σημείο ηχομέτρησης
χρησιμοποιήθηκε μετεωρολογικός σταθμός σύμφωνος με τα πρότυπα ICT,FCC,#334
PPT, που περιελάμβανε τους εξής αισθητήρες εξωτερικής μονάδας: βροχόμετρο,
αισθητήρα θερμοκρασίας, αισθητήρα υγρασίας και ανεμόμετρο.
Για τη διαχείριση των πραγματοποιούμενων μετρήσεων περιβαλλοντικού θορύβου
χρησιμοποιήθηκε ειδικό λογισμικό επεξεργασίας και διαχείρισης των μετρήσεων
που είχε τη δυνατότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων τόσο γραφικά όσο και
υπό μορφή πίνακα στοιχείων.
Οι ψηφιακοί χάρτες θορύβου αναπτύχθηκαν μέσω ειδικού λογισμικού πρόβλεψης
περιβαλλοντικού και κυκλοφοριακού θορύβου (λογισμικό CadnaA), το οποίο
απαιτεί τη δημιουργία υποδομής ψηφιακού υποβάθρου των στοιχείων του εδάφους
και του περιβάλλοντος χώρου (πολεοδομικά χαρακτηριστικά, γεωμετρικά
χαρακτηριστικά οδών, ελεύθεροι χώροι, φυτεύσεις, κλπ.) αλλά και του κτιριακού
ανάγλυφου (π.χ. του ύψους των κτιρίων, κλπ.), που θεωρούνται σημαντικές
πληροφορίες, οι οποίες διαφοροποιούν τη διάδοση του θορύβου και άρα και τις
επιπτώσεις του. Το συγκεκριμένο λογισμικό είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα δοκιμής διαφορετικών πολιτικών (policy tests)
και στρατηγικών αντιμετώπισης θορύβου και αξιολόγησής τους ως προς τις
επιπτώσεις τους στο ακουστικό περιβάλλον για διάφορα σενάρια κυκλοφοριακών
χαρακτηριστικών (π.χ. διαφορετικές ταχύτητες, απαγορεύσεις διέλευσης
συγκεκριμένων τύπων οχημάτων, κλπ.), σε διάφορα χωρικά επίπεδα αναφοράς
(π.χ. διαφορετικοί όροφοι πολυκατοικιών, κλπ.) αλλά και με διαφορετικά
μετεωρολογικά δεδομένα. Η εκτίμηση της τελικής στάθμης θορύβου στο περιβάλλον
λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη διάδοση του ήχου, όπως
το ανάγλυφο και τη μορφολογία του εδάφους, τα τυχόν εμπόδια ή ηχοπετάσματα,
τα μετεωρολογικά δεδομένα, κλπ.
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