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. � '•!'.�\;'\�it��:. Α.Ε.) είναι εταιρεία συμβούλων στnν Ελλάδα. πρωτοπόρα �ϊ..Α .. · r�•'J!¾,�-..,.. '
σε μελέτες θορύβου και δονnσεων που ειδικεύεται κυρiως � •• ,tf� ��,\: · 
στους τομ_εiς .τnς παρακ�λούθnσr1ς του πε�ιβαλλοντικού θ?ρύβου 

· "ίι�. . · -� �-�-και των δονnσrων καθως και π1ν αξιολογnσn και τον rλrγχο τnς �-· .. <_ :if.l;,; ·. ·
ποιόm:ας του αέρα .. Η .ΣΣΕ &. Περιβ�λλον ΑΕ ιδρύΟπκ.ε το 1997 και έχει . " .. , · '.-. -�;., �.;.εκπονπσει - μεταξυ άλλων - μελετες αvτιθορυβικnς και αvτιδονπτικnς .,.· ".•>.
προστασίας γ�α τr1ν Αττικό Μετρό (Γραμμές 2 και 3) και τις επεκτάσεις των 
γραμμών αυτι;�v, το Μετρό Θεσσαλονiκnς. το Τραμ τnς Αθnνας. τους Ελλnνικούς 
Σιδnρόδρομους. τον ΔιεΟνn Αερολιμένα AOnvώv. τnν Αττικn Οδό, τnv Εγνατία Οδό. τnν 
Νέα &. ΚεντρικτΊ Οδό. τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου και τnv Ολυμπία Οδό. Έχει εκποvτ'�σει 
Σ τρατnγικούς Χάρτες Περιβαλλοντικού Θορύβου και Σχέδια Δράσr1ς γ�α τnv Aθr'iva. τον Βόλο 
&. τnv Λάρισα. τον Διεθνn Αερολιμένα Aθnvώv και όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα στnv Ελλάδα. Έχει
εκποvτ'�σει μελέτες γ�α mv Αντιμετώπισn του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου κατά μτ'�κος όλων
των νέων αυτοκινητοδρόμων στnv Ελλάδα με έμφασn στον ΠΑΘΕ. Τέλος, έχει εκπονnσει Μελέτες
Σ τρατnγικr'�ς Χαρτογράφnσr1ς Περιβαλλοντικού Θορύβου και Σχέδια Δράσης για τις πόλεις τnς
Λrυκωσiας και mς Λrμεσσού καθώς και τα Διεθvn Αrροδρόμια Λάρνακας και Πάφου στnν Κύπρο.
Έχει συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Qcity. City Hush, Quiet-TΓack κλπ.)
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Στο πλοίσ10 της εφαρμογής της Ευρωnο1κής Οδnγίος 2002/49/ΕΚ κο1 της εκπλιΊρωοπς των σχετ1κών 
υποχρεώσεων της Ελλάδος και της Κύπρου προς την Ε.Ε., με στόχο την διοχείριοn ιου προβλήματος ιου 
περιβαλλοντικού θορύβου, εκπονπθπκον μελέιες Στρατηγικής Χοριογρόφποπς Περιβολλοντ1κού θορύβου 
(ΣΧ.θ.) κοι ονοπιύχθπκον Σχέδιο Δρόσης (Σ.Δ.) που εεοσφολίζΟυν την οε1φόρο διοχείρ1οπ του ακουστικού 
nεριβόλλο1�ος, οειοnο1ώντος ιnν ενημέρωση και mν συμμειοχή mς ιοnικιiς ουτοδιοίκπσnς και των πολιτών. 
Βσσ1κός στόχος ιων μελειών Σ.Χ.θ. & ΣΔ. , που εκnονιΊθnκσν στο πλσίσιο ιοu ισχύονιος Ελληνικού θεσμικού 
πλαισίου (ΚΥΑ 135Β6/724/ΙDΕΚΒ'3Β4/2Β.12006 & 211773/2012 (ΙDΕΚ 1367/8/27-4-2012), εiνσι n συλλογή και 
σειολόγπσπ στοιχείων γιο τnν σποτύπωσn ιπς υπόρχουοος κοτόστοοπς ιοu ακουστικού περιβάλλοντος στο 
σσιικό κένφο & συγκοινωνιακές υποδομές, και στην συνέχεια π σvάλυοπ, σειολόγnσπ κοι π εκπόνηση πλιiρους 
Έκθεσης ΣΧθ. & ΣΔ. σύμφωνο με ιο Άρθρο 10(2) της Ευρ Οδnγίσς 2002/49/ΕΚ, γιο μεγάλους οδικούς όεοvες, 
Δ1εθvή σεροδρόμισ κσι Πολεοδομικό ΣυγκρσιιΊμσιο (Π.Σ.), μεισεύ των οποίων : οι μελέιες Σ.Χ.θ. κσι Σ.Δ. σ1πν 
ΑΠΙΚΗ ΟΔΟ και ιπν ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ , οι Σφστnγικοί Χάρτες θορύβου και Σχέδιο Δρόσης γιο ιους οδικούς άεονες 
με πέρσν ιων 6 εκοι κινήσεων ισ χρόνο και σιπν συνέχεια γιο ιο Π.Σ. ΛΕΥΚΟίΙΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑΣ, & 
ΠΑΙDΟΥ ιπς Κύπρου, οι μελέιες Σ.Χθ. κοι Σ.Δ. γιο ισ Π.Σ. ΑΟΗΝΑΣ (σισ οποίο ενιάοοοντοι ο Δήμος Αθήνας και ο 
Διiμος Ι!Ιιλοθέπς - Ψυχικού), π Avάnλoon ιnς Λεωφ. Πονεπιοτnμίου κοι Επέκιοοn ιου ΤΡΑΜ, με συναφείς 
κυκλοψοριοκές ρυθμίσεις σιο πλαίσιο ιπς ονοσυγκρόιnοnς ιου Κένφου ιπς Αθήνας, n Αειολόγnοn 
Περιβαλλοvιικού θορύβου γιο ιο Π.Σ. ΜΡΙΣΑΣ & ΒΟΛΟΥ κλπ, n Σφοιnγικιi Χοριογράφnοn Αεροπορικού 
θορύβου ισυ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑθΗΝΟΝ (ΔΑΑ), των Διεθνών Αερολιμένων ΗΡΑΚΛΕΙΟV. ΧΑΝΙΟΝ, 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΚΤΙΟΥ κλπ. καθώς κοι ιων Διεθνών Αερολιμένων 1\ΑΡΝΑΚΑΣ & ΠΑΙDΟΥ οιnν Κύπρο. 
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