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Δηζαγωγή ζην εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo 

 

To εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo απνηειεί κέξνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ πνπ αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ LitusGo θαη ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηνλ 

ηζηνρώξν www.litusgo.eu. Ρν έξγν LitusGo έρεη σο ζηόρν ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

Ρνπηθώλ Αξρώλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ ηελ Νινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ηεο Ξαξάθηηαο Εώλεο 

θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο, ζε ηνπηθό επίπεδν, ησλ επηπηώζεσλ 

από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ρν Δγρεηξίδην έρεη ζπνλδπισηή δνκή: 

απνηειείηαη από 20 απηνηειείο ελόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ 

είηε αλεμάξηεηα, είηε ζην ζύλνιό ηνπο (δίλνληαο ηελ νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο). Ρν εγρεηξίδην έρεη κεηαθξαζηεί ζηηο 

ηέζζεξεηο γιώζζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Διιεληθή, Αγγιηθή, Καιηέδηθε 

θαη Ρνπξθηθή. Γηαηίζεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: ζε κνξθή wiki ζηνλ 

ηζηνρώξν ηνπ LitusGo, ζε dvd θαη ζηελ αλά ρείξαο έληππε κνξθή, 

ζηελ νπνία ε θάζε ελόηεηα απνηειεί αλεμάξηεην βηβιηαξάθη θαη ηα 20 

βηβιηαξάθηα-ελόηεηεο ηνπ θάζε εγρεηξηδίνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 

ράξηηλε ζήθε. 

http://www.litusgo.eu/
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πγγξαθείο ηνπ Δγρεηξηδίνπ 

 

To εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo αλαπηύρζεθε από ηελ νκάδα 

εξγαζίαο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ LitusGo: 

Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ Δλνηήησλ 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 

19 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ 

ISOTECH Ltd. Θύξηνη ζπγγξαθείο: Μέληα Η. Ιντδίδνπ, Ξνιηηηθόο 

Κεραληθόο/ Αθηνκεραληθόο θαη Κηράιεο Η. Ιντδίδεο, Σεκηθόο 

Κεραληθόο/ Κεραληθόο Ξεξηβάιινληνο.  

 

Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ελνηήησλ  3, 4, 5, 10, 11, 15, 20 εξγάζζεθε ε 

επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ξεξηβάιινληνο θαη 

Ξνιηηηζκνύ/ Ξξόγξακκα ΑΔΗΦΝΟΝ ΑΗΓΑΗΝ. Θύξηνη ζπγγξαθείο: 

Γεσξγία Θίθνπ, Γεσγξάθνο, Msc Ξεξηβαιινληνιόγνο, πεύζπλε 

Ξξνγξάκκαηνο ΑΔΗΦΝΟΝ ΑΗΓΑΗΝ, Αιέμαλδξνο Κνπηαθηζήο, 

Νηθνλνκνιόγνο Msc Ξεξηβαιινληνιόγνο, Ιεσλίδαο Νηθνλνκάθεο, 

Γηεζλεηο θ Δπξσπαηθεο Ππνπδεο, ΚΑ International Development. 

 

Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Δλόηεηαο 2 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα 

ηνπ Θέληξνπ Κειεηώλ θαη Έξεπλαο ΑΘΡΖ. Θύξηνο Ππγγξαθέαο: 

Θπξηαθή Γεκεηξίνπ, MSc European Studies. Ζ ΑΘΡΖ ήηαλ ππεύζπλε 

γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ελνηήησλ, κε ζπληνληζηή ηνλ Θσλζηαληίλν 

Γεσξγηάδε (MSc ζηελ Νινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Ξαξαθηίσλ Εσλώλ). 

Ρν δεκηνπξγηθό ηεο έληππεο κνξθήο ζρεδηάζηεθε από ηελ Αλαζηαζία 

Γεσξγίνπ, απόθνηην Θαιώλ Ρερλώλ (MA Sustainable Design). 

 

O Dr Alan Pickaver, εθ κέξνπο ηνπ εηαίξνπ EUCC, ήηαλ ν ππεύζπλνο 

γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελνηήησλ. 
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Οη Δηαίξνη ηνπ LitusGo:   

 

Ρν εηαηξηθό ζρήκα απνηειείηαη από εθπξνζώπνπο ησλ θπξηόηεξσλ 

θνηλσληθώλ εηαίξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο: 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, Πύκβνπινη, ΚΘΝ θαη Ρνπηθέο Αξρέο. 

 

Ππληνληζηήο / Γηθαηνύρνο:  

ISOTECH Ltd. Δξεπλεηέο / Πύκβνπινη Ξεξηβάιινληνο 

www.isνtech.com.cy 

 

Θύπξνο: 

Γήκνο Πάθνπ www.pafos.org.cy 

ΑΚΣΗ Κέληξν Μειεηώλ θαη Έξεπλαο, www.akti.org.cy  

 

Διιάδα: 

Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ 

www.ellet.gr / Πξόγξακκα ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, www.egaio.gr 

ONISIS - Αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ 

www.onisis.gr 

 

Κάιηα:  

Ο Γήκνο ηνπ Kirkop www.kirkop.gov.mt 

 

Νιιαλδία:  

Οξγαληζκόο EUCC – The Coastal & Marine Union www.eucc.net 

 

 

 

 

http://www.is�tech.com.cy/
http://www.pafos.org.cy/
http://www.akti.org.cy/
http://www.ellet.gr/
http://www.egaio.gr/
http://www.onisis.gr/
http://www.kirkop.gov.mt/
http://www.eucc.net/
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Δλόηεηα 14 

Αζηηθή Όριεζε:  

Ηρνξύπαλζε 

 

 

1| Θεωξεηηθό ππόβαζξν     

 

Κε ηνλ όξν αζηηθή όριεζε ελλννύκε ην ζύλνιν ησλ παξακέηξσλ 

πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ κίαο 

θνηλόηεηαο, παξεκβαίλνληαο αξλεηηθά ζην κηθξνθιίκα ηνπ ρώξνπ 

δηαβίσζήο ηνπο. Ξεξηιακβάλεη θάζε ηη πνπ κπνξεί λα κελ είλαη 

επράξηζην ζηηο αλζξώπηλεο αηζζήζεηο, κε θπξηόηεξεο παξακέηξνπο 

ηηο: ερνξύπαλζε, νζκνξύπαλζε, θσηνξύπαλζε, ζέξκν-

πγξνξύπαλζε, ειεθηξνκαγλεηηθή ξύπαλζε θαη ηελ  αηζζεηηθή 

ξύπαλζε. Γελ πεξηιακβάλεη ηνλ εξγαζηαθό ρώξν λννπκέλνπ όηη ηα 

ζέκαηα εξγαζηαθνύ ζνξύβνπ θαιύπηνληαη από ζπγθεθξηκέλε άιιε 

λνκνζεζία (πρ.1,3). Νη παξάκεηξνη ηεο αζηηθήο νριήζεσο δελ 

απνηεινύλ θαη’ αλάγθε άκεζε επηβαξπληηθή παξάκεηξν γηα ηελ πγεία 

ησλ επεξεαδνκέλσλ. Κπνξεί θαη κόλν λα πξνθαινύλ ελόριεζε. 

 

Πην παξόλ θείκελν ε επηζηεκνληθή νκάδα επηθεληξώλεηαη ζην 

πξόβιεκα ηεο ερνξύπαλζεο. Ρν ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα όριεζεο 

από ζόξπβν πξνζπάζεζε ε ΔΔ λα ζεζκνζεηήζεη κε κία πξόζθαηε 

Νδεγία γηα ηνλ Ξεξηβαιινληηθό Θόξπβν (7). Γηα όζνπο εκπιέθνληαη 

επαγγεικαηηθά κε ην ζέκα απηό, ε νδεγεί ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί 

σο έλα πξώην βήκα ζηελ πξνζπάζεηα λα ππνζηεξίμεη ηα Θξάηε Κέιε 

ζηελ ιήςε θπξίσο ζηξαηεγηθώλ απνθάζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ 

θπθινθνξηαθνύ ζνξύβνπ. Γελ θαίλεηαη λα κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

επίιπζε ηνπηθώλ δηαθνξώλ από άιιεο πεγέο εθπνκπήο ζνξύβνπ, πνπ 
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απνηεινύλ ηηο ζπλεζέζηεξεο πεξηπηώζεηο αζηηθήο όριεζεο (κνπζηθή 

από θέληξα αλαςπρήο, ζόξπβν από θιηκαηηζηηθά, από βηνκεραλίεο 

θιπ.) Απνηέιεζκα απηνύ είλαη νη πεξηπηώζεηο ερνξύπαλζεο ζηα 

πεξηζζόηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ λα αληηκεησπίδνληαη είηε ζε Δζληθό ή 

αθόκα θαη ζε επίπεδν Γήκνπ, κε ηηο αξκνδηόηεηεο εμέηαζεο ηέηνησλ 

παξαπόλσλ λα αζθνύληαη ζπλήζσο από ηηο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο. 

Ππγθεθξηκέλα ζηηο πεξηζζόηεξεο λνκνζεζίεο ησλ θξαηώλ κειώλ, 

ζηνλ Ξεξί Γήκσλ (θνηλνηήησλ) Λόκν, πεξηιακβάλνληαη πξόλνηεο γηα 

ηελ δπλαηόηεηα παξέκβαζεο ηόζν ηνπ Γήκνπ όζν θαη ηεο 

Αζηπλνκίαο, ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ παξαηεξείηαη-θαηαγγέιιεηαη 

ελόριεζε δεκνηώλ από δξαζηεξηόηεηεο από ηξίηνπο.  Ππλήζσο δελ 

θαζνξίδνληαη επαθξηβώο νη παξάκεηξνη αιιά νύηε θαη νη ηξόπνη 

επηκέηξεζεο θαη αληηκεηώπηζεο. Απηά παξακέλνπλ ζηελ θάζε Ρνπηθή 

Αξρή ή/θαη Θξάηνο Κέινο λα ηηο πξνηείλεη θαη λα ηηο επηβάιεη. 

Διάρηζηεο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ εμαληιήζεη ην ζύλνιν ησλ έλδηθσλ 

κέζσλ ηεο ρώξαο ηνπο έρνπλ νδεγεζεί ζην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, όπνπ ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο 

αλαγλσξίζηεθε ε άκεζε δηαζύλδεζε ηεο αζηηθήο όριεζεο κε ηελ 

θαηαπάηεζε κίαο ζεηξάο δηαηάμεσλ ηεο ράξηαο ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ (6).  

 

 

2| ηόρνο        

 

Όζν απμάλεη ε ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ, ηδηαίηεξα ζηηο 

κεγαινππόιεηο, ηόζν ζα κεηώλεηαη ν βαζκόο ειεπζεξίαο ηνπ θάζε 

θαηνίθνπ (ώζηε λα κελ παξεκβαίλεη ν έλαο θάηνηθνο ζηνλ 

πξνζσπηθό-ηδηαίηεξν ρώξν ηνπ γείηνλά ηνπ) θαη ηόζν ζα απμάλνληαη 

νη δηελέμεηο γηα ζέκαηα αζηηθήο όριεζεο.   
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πάξρεη έλα ζεκαληηθό θελό ζηελ ΔΔ ζην ζέκα ηεο ερνξύπαλζεο: ε 

Νδεγία γηα ηνλ Ξεξηβαιινληηθό Θόξπβν δελ ιακβάλεη ππόςε ηηο 

ηνπηθέο ηδηαηηεξόηεηεο θαη δελ δίλεη απάληεζε ζηα πιένλ ζπρλά 

πξνβιήκαηα ζνξύβνπ πέξαλ ησλ νρεκάησλ, παξόηη πξόθεηηαη γηα έλα 

ζέκα πνπ επεξεάδεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ Δπξσπαίσλ Ξνιηηώλ. 

Αθήλεηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο θάζε Ρνπηθήο Αξρήο λα 

ρεηξηζηεί ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη. Ρν βαζηθό κεηνλέθηεκα 

ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη πσο ζηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηώζεσλ ε 

Ρνπηθή Αξρή δελ έρεη ηελ ππνδνκή ζε εμεηδηθεπκέλν αλζξώπηλν 

δπλακηθό ή/θαη ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε λα ηα ρεηξηζηεί, ρσξίο λα 

παξέρεηαη ππνζηήξημε-θαζνδήγεζε από ην θεληξηθό θξάηνο.  

 

To LitusGo κε απηή ηε ζεκαηηθή ελόηεηα, θάλεη κηα πξνζπάζεηα λα 

ππνζηεξίμεη ηηο ηνπηθέο αξρέο ζηελ θαηάξηηζή ηνπο, γηα λα κπνξνύλ 

λα αληηκεησπίζνπλ ηέηνηα πξνβιήκαηα ερνξύπαλζεο.  

 
 

3| Πξνβιήκαηα    

 

Ζ θαηνηθία απνηειεί γηα θάζε άλζξσπν έλα πνιύ ηδηαίηεξν ρώξν πνπ 

ζα πξέπεη θαη' ειάρηζην λα ηνπ πξνζθέξεη ηελ δπλαηόηεηα 

μεθνύξαζεο θαη εξεκίαο. Θάζε εμσγελήο ζόξπβνο πνπ παξεκβαίλεη ζε 

απηό ην ηόζν ζεκαληηθό αθνπζηηθό κηθξνθιίκα κπνξεί λα δηαηαξάμεη 

ηελ ςπρηθή εξεκία θαη σο εθ ηνύηνπ ηελ βαζηθή ρξήζε ηνπ ρώξνπ 

γηα εξεκία θαη μεθνύξαζε. Ξ.ρ, ζε πόζε έληαζε πξέπεη λα έρεη έλα 

θέληξν αλαςπρήο ηελ κνπζηθή ηνπ ώζηε λα κελ ελνριεί ηνπο 

γείηνλεο; Δίλαη όλησο ελνριεηηθόο ν ζπκπηεζηήο ηνπ θιηκαηηζηηθνύ 

ηνπ δηπιαλνύ ζπηηηνύ ή πεξηπηέξνπ ζην ππλνδσκάηην ησλ παηδηώλ 

πνπ δηαβάδνπλ ή θνηκνύληαη; Ν ζόξπβνο πνπ θηάλεη ζην ζπίηη κνπ 
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από ηελ θνληηλή βηνκεραλία ή βηνηερλία ππεξβαίλεη ην όξην πνπ ζα 

πξέπεη λα ην απνδέρνκαη; Ξνηέο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ; Ρη 

κεζνδνινγίεο θαη ηη κέζα ζε αλζξώπηλν δπλακηθό θαη νξγαλνινγία 

ρξεηάδνληαη γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί επαξθώο κία πεξίπησζε ερεηηθήο 

όριεζεο;  

 

Ξην θάησ έζησ θαη ζπλνπηηθά ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα απαληεζνύλ ηα 

εξσηήκαηα απηά θαη λα δνζνύλ παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ 

παξεκβάζεσλ. 

 

 

4| Πώο αληηκεηωπίδνπκε ην πξόβιεκα    

 

Δθπαίδεπζε / θαηάξηηζε Σνπηθώλ Αξρώλ θαη ηνπηθώλ 

θνηλωληώλ: 

Ζ ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ηεο παξνύζαο επηζηεκνληθήο νκάδαο 

παξνπζηάδεη σο πξώην βήκα πξνο ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

ερεηηθήο όριεζεο ηελ ελεκέξσζε ησλ Αξρώλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

(ΑΡΑ) θαη ηελ θαηαλόεζή όηη ε ερνξύπαλζε είλαη κία όριεζε πξνο 

ηνπο Γεκόηεο ηνπο ε νπνία κπνξεί επηζηεκνληθά λα ζηνηρεηνζεηεζεί 

θαη ηερληθά λα αξζεί. Γηεζλώο παξνπζηάδεηαη κία ζσξεία εζληθώλ 

λνκνζεζηώλ αιιά θαη δηεζλώλ πξνηύπσλ όπσο ην ISO1996 κε βάζε 

ηηο νπνίεο ε θάζε Αξρή Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζα κπνξνύζε λα 

πξνζεγγίζεη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ην ζέκα απηό.  

 
 

Μέζνδνο πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ερνξξύπαλζεο: 

1. Ππγθεθξηκέλα πξώην βήκα θάζε Ρνπηθήο Αξρήο ζα πξέπεη λα 

είλαη ε αλαγλώξηζε κέζα από ηηο εζληθέο ηνπο λνκνζεζίεο ησλ 
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παξαγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζέκαηα όριεζεο (Πηελ Θύπξν 

είλαη ν Ξεξη Γήκσλ Λόκνο). Πε πνιιέο εζληθέο λνκνζεζίεο (όπσο 

απηή ηεο Θύπξνπ), δελ νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία 

ζηνηρεηνζέηεζεο ηνπ βαζκνύ όριεζεο. Πε ηέηνηα πεξίπησζε ζα 

πξέπεη λα επηιεγεί κία από ηηο πθηζηάκελεο εζληθέο ή δηεζλείο 

(ζπλήζσο πξόηππν όπσο ην ISO 1996) κέζνδνη ε νπνία ζα 

απνθαζηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αληίζηνηρν εζληθό θνξέα θαη ηελ 

αζηπλνκία, όηη ζα ρξεζηκνπνηείηαη ηνπηθά γηα ηελ δηεξεύλεζε 

πεξηπηώζεσλ ερεηηθήο όριεζεο.  

 Κία από ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα κπνξνύζε 

λα εθαξκνζηεί ζην ζύλνιν ησλ παξακέηξσλ αζηηθήο όριεζεο 

πνπ εμεηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα, είλαη ε ζπγθξηηηθή κέζνδνο. Ξνηά 

ε θαηάζηαζε-επίπεδν-έληαζε ηεο παξακέηξνπ δπλεηηθήο 

όριεζεο (π.ρ. ζνξύβνπ) ζε κηα νηθία-απνδέθηε πξηλ ηελ ππό 

κειέηε εμσγελή παξέκβαζε θαη πσο κεηά ηελ παξνπζία ηεο. Κε 

ηνλ ζπγθξηηηθό απηό ηξόπν θαζνξίδεηαη ε θαζαξή (net) 

ζπλεηζθνξά-παξέκβαζε ηεο εμσγελνύο πεγήο εθπνκπήο ηεο 

εθάζηνηε παξακέηξνπ πξνο ηελ νηθία αλαθνξάο-απνδέθηε. 

Γλσξίδνληαο ην επίπεδν παξέκβαζεο, γίλεηαη ρξήζε εξεπλώλ-

βάζεσλ δεδνκέλσλ (ζπλήζσο δηεζλνύο εκβέιεηαο) κέζσ ησλ 

νπνίσλ κπνξεί λα θξηζεί θαηά πόζν ην επίπεδν παξέκβαζεο 

ζπληζηά πξόβιεκα όριεζεο γηα ηνλ παξαπνλνύκελν απνδέθηε ή 

κε.  

 

 Ζ δεύηεξε πνιύ πην απιή από ηελ πξώηε θαη πεξηζζόηεξν 

δηαδεδνκέλε κέζνδνο πξνζέγγηζεο ζεκάησλ αζηηθήο όριεζεο, 

αθνξά ζηνλ θαζνξηζκό ελόο ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ-νξίνπ γηα 

θάζε παξάκεηξν ην νπνίν θξίλεηαη σο αλεθηό θαη κε νριεξό γηα 

ηνλ κέζν θάηνηθν. Ξέξαλ ηνπ νξίνπ απηνύ θάζε εμσγελήο πεγή 
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εθπνκπήο θξίλεηαη σο ελνριεηηθή. Απηό πνπ δελ ιακβάλεη ππόςε 

απηή ε κέζνδνο είλαη ν ζρεηηθόο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ν 

αλζξώπηλνο νξγαληζκόο-αηζζήζεηο εθιακβάλεη ηνλ θάζε ζόξπβν 

θαη ηνλ θαηαηάζζνπλ ζε ελνριεηηθό ή όρη. Ξρ. Πην ππλνδσκάηην 

ελόο δηακεξίζκαηνο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζε κία θεληξηθή νδηθή 

αξηεξία κε κέζν σξηαίν επίπεδν ζνξύβνπ ηα 60dB(A), νη έλνηθνη 

δελ ζα θαηαιάβνπλ θαλ ηνλ ζόξπβν από ηνλ θνκπξεζόξν ελόο 

δηπιαλνύ θεληξηθνύ θιηκαηηζηηθνύ πνπ ηνπο ζηέιλεη ερεηηθέο 

εθπνκπέο ζηα 56dB(A). Αληηζέησο ζε κία ήζπρε πεξηνρή όπνπ ην 

αληίζηνηρν Γεληθό Δπίπεδν Θνξύβνπ πνπ απνιακβάλεη ν θάηνηθνο 

δελ μεπεξλά ηα 40dB(A), ε εγθαηάζηαζε ηνπ ίδηνπ κε ηελ πξώηε 

πεξίπησζε θιηκαηηζηηθνύ ζηα 56dB(A), ζα επηβάξπλε κε επηπιένλ 

16dB(A) (56-40=16dB δηαθνξά κε βάζε ηελ ζπγθξηηηθή κέζνδν) 

ζην αθνπζηηθό κηθξνθιίκα ηεο νηθίαο, δεκηνπξγώληαο ζπλζήθεο 

πςειήο όριεζεο θαη επνκέλσο έληνλα παξάπνλα. Κε ηελ ρξήζε 

ηεο κεζόδνπ θαζνξηζκνύ ελόο κέγηζηνπ νξίνπ, πνπ ζπλήζσο γηα 

ηελ κέξα ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο θπκαίλεηαη από 55 έσο 

60dB(A), ηόηε ην θιηκαηηζηηθό ζα ελέπηπηε εληόο ηνπ νξίνπ θαη 

σο εθ ηνύηνπ ζα ζήκαηλε ηελ ζπκαηνπνίεζε ηνπ θαηνίθνπ πνπ ζα 

έπξεπε λα αλερζεί ηελ έληνλε απηή παξέκβαζε ηεο πεγήο 

ζνξύβνπ ζηελ θαηνηθία ηνπ θαη κάιηζηα λνκηθά θαηνρπξσκέλε. 

 

Όξην ήρνπ πέξαλ ηνπ νπνίνπ επεξεάδεηαη ε αλζξώπηλε πγεία: 

Γηα πεξηνρέο κε απμεκέλε θπθινθνξηαθή θίλεζε, ν Γηεζλήο 

Νξγαληζκόο γηα ηελ γεία  (WHO) ζέηεη σο αλώηαην όξην, πξηλ ηελ 

έλαξμε αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ζηελ πγεία, γηα  24σξε έθζεζε, ηα 55 

dB (Leq) (8).  
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Πηηο πεξηζζόηεξεο επξσπατθέο ρώξεο, ηα όξηα ζνξύβνπ ζε νηθηζηηθέο 

πεξηνρέο κε απμεκέλε θπθινθνξηαθή θίλεζε, έρνπλ ρσξηζηεί ζε  

ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 

Α) Όξην πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ   

 Ζκέξα: 55 dB  Λύρηα: 45 dB 

Β) Όξην επηθπιαθήο    

 Ζκέξα: 60 dB  Λύρηα: 50 dB 

Γ)  Όξην ζπλαγεξκνύ    

  Ζκέξα: 70 dB  Λύρηα: 60 dB 

  

Πηελ πεξίπησζε ηεο Θύπξνπ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ερεηηθήο νριεξίαο 

ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο ζύγθξηζεο 

ηεο κεηξεζείζαο ηηκήο ζνξύβνπ κε ην γεληθό επίπεδν ζνξύβνπ ηεο 

πεξηνρήο.  

 

Ζ πην απιή θαηεγνξία πεξηπηώζεσλ ερνξύπαλζεο αθνξά 

πεξηζηαζηαθέο εθπνκπέο πςειήο έληαζεο ζνξύβνπ, όπσο είλαη ε 

κνπζηθή από έλα πάξηη γελεζιίσλ. Πηηο πεξηπηώζεηο απηέο παξέρεηαη 

ζηελ αζηπλνκία ζπλήζσο ην λνκηθό πιαίζην παξέκβαζεο θαη 

ηεξκαηηζκνύ νπνηαζδήπνηε ερεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ελόο πνιίηε ν 

νπνίνο κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά θάπνηνλ άιιν, ηδηαίηεξα ζηηο 

ώξεο θνηλήο εζπρίαο. 

 

Θξίλεηαη ζεκαληηθό  λα ηνληζηεί όηη γηα ηνλ παξόλ θείκελν ηίζεηαη σο 

παξαδνρή όηη κία πεξίπησζε αζηηθήο όριεζεο πεξηιακβάλεη πάληα 

ηελ παξνπζία ελόο πνιίηε (απνδέθηε όριεζεο) ν νπνίνο ελνριείηαη 

θαη ν νπνίνο πξνβαίλεη ζε επίζεκε θαηαγγειία πξνο ηηο αξκόδηεο 

απηέο γηα ηελ ελ ιόγσ ελόριεζε.  
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Γηα ηνλ ιόγν απηό, κία ππαίζξηα ζπλαπιία πνπ αλαθνηλώλεηαη-

δηνξγαλώλεηαη από ηνλ νηθείν Γήκν ζην πιαίζην ηελ εηήζηαο 

πνιηηηζηηθήο εβδνκάδαο, δύζθνια κπνξεί λα θαηαγγειζεί σο 

ελνριεηηθή θαη λα παξέκβεη ε αζηπλνκία γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο. 

Δμαηξνύληαη νη πεξηπηώζεηο όπνπ ν ρώξνο θηινμελεί ζε κεγάιε 

ζπρλόηεηα ζπλαπιίεο ή άιιεο δπλεηηθά νριεξέο δξαζηεξηόηεηεο, 

νπόηε θαη ε γεηηληάδνπζα πεξηνρή ζα κπνξνύζε λα πξνβεί ζε 

παξαζηάζεηο γηα δηνξζσηηθέο δξάζεηο πξνο ηνλ νηθείν Γήκν. Πηελ ίδηα 

βάζε, εθδειώζεηο όπσο νη γάκνη, ε ιεηηνπξγία ηεο εθθιεζίαο θαη 

άιια ζηνηρεία πνπ απνηεινύλ κέξνο ηεο θνπιηνύξαο ελόο ιανύ, 

κπνξνύλ λα γίλνληαη αλεθηά από ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη λα κελ 

εκπίπηνπλ ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηώλ ζηνηρεηνζέηεζεο αζηηθήο 

όριεζεο. Ξαξαηήξεζε ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο είλαη όηη ζηηο 

βόξεηεο ρώξεο ηεο ΔΔ, ηα πην πάλσ δελ απνηεινύλ εμαίξεζε.   

Πε όηη αθνξά ηηο πιένλ ζπλεζηζκέλεο πεξηπηώζεηο παξαπόλσλ 

ερεηηθήο αζηηθήο όριεζεο, απηέο αθνξνύλ θαηνίθνπο νη νπνίνη 

ελνρινύληαη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε από κία εμσγελή πεγή εθπνκπήο 

ζνξύβνπ. Ππλεζέζηεξεο είλαη νη εθπνκπέο κνπζηθήο από θέληξα 

αλαςπρήο, ζόξπβνο θαη δνλήζεηο από ζπκπηεζηέο κεγάισλ 

θιηκαηηζηηθώλ, νριαγσγία από πειάηεο αίζξησλ ρώξσλ εζηίαζεο 

(εζηηαηνξίσλ-κπαξ), ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ βηνηερληώλ εληόο 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ, θιπ.  

 

Από ηηο 550 πεξηπηώζεηο πνπ έρεη εκπιαθεί ε παξνύζα επηζηεκνληθή 

νκάδα, πέξαλ ησλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα επηιύζεθαλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθό γηα ηνπο παξαπνλνύκελνπο επίπεδν, εμσδηθαζηηθά.  

Από ηηο ππόινηπεο 100 πεξηπηώζεηο, νη εβδνκήληα πέληε έθηαζαλ ζην 

δηθαζηήξην θαη από απηέο κε εμαίξεζε ηηο 5 πνπ γηα δηαδηθαζηηθνύο 

ιόγνπο απέηπραλ, νη ππόινηπεο είραλ ζεηηθή θαηάιεμε ζε όηη αθνξά 
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ηελ άξζε ηεο νριεξίαο. Νη ελαπνκέλνπζεο είθνζη πέληε πεξηπηώζεηο 

βξίζθνληαλ εληόο ησλ «γθξίδσλ δσλώλ» ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ 

ISO1996 θαη ηνπ ηξόπνπ πξνζέγγηζεο πνπ ζπλαπνθαζίζηεθε από ηηο 

ηνπηθέο αξρέο, όπνπ νύηε ε όριεζε ήηαλ ηδηαίηεξα ςειή ώζηε ε 

δηθαζηηθή δηαδηθαζία λα κπνξεί λα δώζεη ιύζε, νύηε ν ππεύζπλνο ηεο 

πεγήο ζνξύβνπ ήηαλ πξόζπκνο λα βειηηώζεη ηελ θαηάζηαζε ή/θαη 

νύηε ν παξαπνλνύκελνο είρε δηάζεζε λα ζπλαηλέζεη ζε κία ελδηάκεζε 

ιύζε απάκβιπλζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ρν γεγνλόο βέβαηα όηη ζηελ 

απνπζία ζπγθεθξηκέλνπ εζληθνύ-επξσπατθνύ λόκνπ θαη 

αθνινπζώληαο κόλν ηελ πξνηεηλόκελε δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο πέξαλ 

ηνπ 90% ησλ πεξηπηώζεσλ ερεηηθήο αζηηθήο όριεζεο είραλ ζεηηθή 

θαηάιεμε, θαηαδεηθλύεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο όιεο 

δηαδηθαζίαο κεηά από 15 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα εθαξκνγήο ηεο από 10 

Γήκνπο ηεο Θύπξνπ.  
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