
 

 

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Θέμα: Άμεση ανάγκη προστασίας των πολιτών από την ηχορύπανση στους 

Δήμους της Δυτικής Αθήνας 

Στην Ελλάδα, σχεδόν ένας στους πέντε κατοίκους στις πόλεις κατοικεί σε ζώνες με ημερήσιο 

θόρυβο που ξεπερνά τα ανώτερα εθνικά επιτρεπτά όρια, ενώ ένας στους τέσσερις κατοικεί σε 

ζώνες με νυχτερινό θόρυβο που ξεπερνά τα ανώτερα εθνικά επιτρεπτά όρια για τη νύχτα. Σε 

-προ 10ετίας -μελέτη του υπουργείου διαπιστώθηκε ότι 60% και πλέον των κατοίκων Αθήνας 

και Πειραιά, ζουν σε απαράδεκτα υψηλά όρια κυκλοφοριακού θορύβου (από 90 έως και 100 

dB κατά περίσταση κυμαινόμενα ανάμεσα σε μέρα και νύχτα, ιδίως κοντά σε κομβικές οδικές 

αρτηρίες).  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η υπέρβαση των ορίων του θορύβου 

μακροπρόθεσμα είναι δυνατόν να προκαλέσει στον άνθρωπο αύξηση της αρτηριακής πίεσης 

και εν συνεχεία ισχαιμική καρδιακή νόσο, προβλήματα στο καρδιακό σύστημα, υπέρταση, 

ακόμη και εγκεφαλικό επεισόδιο. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ δημιουργήθηκε ως 

κοινή βάση για το πρόβλημα του θορύβου σε όλη την Ευρώπη. 

Πιο συγκεκριμένα, στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού από τις ‘3 Γέφυρες’ και έως τον 

προαστιακό, σε ένα μήκος 5 περίπου χλμ., διέρχονται νυχθημερόν βαρέως τύπου οχήματα με 

κάθε είδους απόβλητα με προορισμό τον ΧΥΤΑ Φυλής. Τα επίπεδα θορύβου για τους 

κατοίκους (πλέον των ρύπων που αναπνέουν) που διαμένουν επί και πλησίον της λεωφόρου 

Δημοκρατίας και Φυλής είναι πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Το ίδιο συμβαίνει και κατά 

μήκος της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας- Λεωφόρου Κηφισού όπου στον συγκεκριμένο Δήμo 

δεν έχουν τοποθετηθεί τα απαραίτητα ηχοπετάσματα. 

Ερωτάται ο κ. υπουργός: 

1. Τι έχει γίνει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στις περιοχές της Δυτικής Αθήνας; 

Έχει γίνει χαρτογράφηση των επιπέδων του ήχου; Αν ναι, πότε και σε ποια σημεία; 

Υπάρχει μελέτη χαρτογράφησης θορύβου κατά μήκος της Εθνικής Οδού Αθηνών 

Λαμίας- Λεωφόρου Κηφισού στα όρια των Δήμων Αιγάλεω, Περιστερίου, Άγιων-

Αναργύρων-Καματερού; Έχουν μπει ηχοπετάσματα ή/και ‘πράσινοι τοίχοι’ στα 

επιβαρυμένα σημεία; 

2. Δεσμεύεται να λάβει άμεσα μέτρα και να δώσει στήριξη στους οικείους Δήμους για την 

τοποθέτηση ηχοπετασμάτων ή/και ‘πράσινων τοίχων’»; 
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