
 

 

Αθήνα, 16 Ιανοσαρίοσ 2023 

Δπίκαιρη Δρώηηζη 

Προς ηον Υποσργό Περιβάλλονηος & Δνέργειας 

Θέμα: Χωρίς προζηαζία από ηην ητορύπανζη οι κάηοικοι ηης Γσηικής Αθήνας 

παρά ηις δεζμεύζεις ηοσ σποσργείοσ 

Ωο κέξνο ηεο Επξσπατθήο Πξάζηλεο πκθσλίαο, ε Επξσπατθή Επηηξνπή εμέδσζε έλα 

ρέδην Δξάζεο Μεδεληθήο Ρύπαλζεο θαη έζεζε σο ζηόρν ηε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ 

αλζξώπσλ πνπ «δηαρξνληθά επεξεάδνληαη από ην ζόξπβν ησλ κεηαθνξώλ» θαηά 30% ζε 

ζύγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2017 κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο. Η αζηηθή ερεηηθή ξύπαλζε 

επεξεάδεη κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία πάλσ από ην ήκηζπ ηνπ πιεζπζκνύ. 

Σν πξόβιεκα είλαη εληνλόηαην ζηε Δπηηθή Αζήλα θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη 

εξγαδνκέλνπο εθαηέξσζελ ηεο Εζληθήο Οδνύ Αζελώλ-Λακίαο ζηε πεξηνρή ‘Σξεηο Γέθπξεο’ 

ιόγσ ηνπ εθπεκπόκελνπ ζνξύβνπ από ηα νρήκαηα. Πξν δεθαεηίαο θαη ζε εθαξκνγή ησλ 

πξνβιέςεσλ ηεο Οδεγίαο 2002/49/ΕΚ, ην ΤΠΕλ πινπνίεζε κειέηεο ραξηνγξάθεζεο 

ζνξύβνπ από ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ ηξαηεγηθνί Υάξηεο Θνξύβνπ (.Υ.Θ.) θαη ρέδηα 

Δξάζεο (.Δ.) γηα 17 Πνιενδνκηθά πγθξνηήκαηα (Π..) ηεο ρώξαο. Καλέλα από απηά ηα 

ρέδηα δελ αθνξνύζε ζηε Δπηηθή Αζήλα.  

Μεηά από ζρεηηθή επίθαηξε εξώηεζή κνπ (απ 976/29.7.2021) ν πθππνπξγόο δεζκεύζεθε γηα 

αθξηβείο κεηξήζεηο ζηα ζεκεία ηνπ Δήκνπ Αλαξγύξσλ – Κακαηεξνύ κε έληνλν πξόβιεκα. 

Ελώ δηαβεβαίσζε όηη ζα πξνρσξήζεη ζηελ ηνπνζέηεζε ερνπεηαζκάησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή αλαθέξνληαο όηη «δελ ζα πεξηκέλνπκε λα νινθιεξσζεί ην έξγν (ηεο εθπόλεζε ηνπ 

ζηξαηεγηθνύ ράξηε ζνξύβνπ)» ε αξκόδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο αλαθέξεη όηη «δελ 

είλαη δπλαηό λα απνδέρεηαη δίρσο ηελ απαηηνύκελε ηεθκεξίσζε (κέζσ ζπιινγήο ζρεηηθώλ 

δεδνκέλσλ) θάζε ζρεηηθό κε ην ζέκα αίηεκα πνιίηε». 

Δρωηάηαι ο σποσργός: 

1. Πνηεο ελέξγεηεο έρεηε θάλεη γηα λα εληάμεηε ζην ζηξαηεγηθό ράξηε ζνξύβνπ ηε 

δπηηθή Αζήλα; Πνηα ηα απνηειέζκαηα ησλ «αθξηβώλ κεηξήζεσλ» ζην Δήκν 

Αλαξγύξσλ – Κακαηεξνύ θαη πνηεο από ηηο παξαθάησ παξεκβάζεηο ηηο νπνίεο 

δεζκεπηήθαηε λα πινπνηήζεηε θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο πξνεγνύκελεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο κνπ παξέκβαζεο έρεηε πξνρσξήζεη: «ειδικές κσκλοθοριακές 

ρσθμίζεις όπως μείωζη ορίων ηατύηηηας, απαγορεύζεις διέλεσζης θορηηγών, 

διατείριζη μεηαθορικών ζσρμών, μονοδρομήζεις, καηαζκεσή ειδικών ανηιθορσβικών 

οδοζηρωμάηων, ηοποθέηηζη ητοπεηαζμάηων και εγκαηάζηαζη ζσζηημάηων 

παρακολούθηζης ηοσ θορύβοσ»; 

2. Πνηεο ελέξγεηεο έρεηε θάλεη γηα λα ελαξκνλίζεηε ηελ πνιηηηθή ηεο ρώξαο κε ηνπο 

ζηόρνπο ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο γηα κείσζε θαηά 30% ηνπ ζνξύβνπ ησλ 

κεηαθνξώλ ζε ζύγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2017 κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο; 

Ο ερωηών Βοσλεσηής 

Κρίηων Αρζένης 
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