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Στόχος της οικονοµικής αποτίµησης είναι η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών αγαθών,
προσδίδοντάς τους µία χρηµατική τιµή που εκφράζει τις προτιµήσεις της κοινωνίας. Η αξιο-
λόγηση αυτή είναι απαραίτητη, προκειµένου τα εν λόγω αγαθά να συµµετέχουν σε διαδικα-
σίες διαχείρισης του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης. Έτσι, έναν καθοριστικό της αξίας των
περιβαλλοντικών αγαθών παράγοντα, αποτελούν οι προτιµήσεις της κοινωνίας σχετικά µε
αυτά.

Η παρούσα εργασία κινείται στα εν λόγω πλαίσια, µε σκοπό ακριβώς τη διερεύνηση των
παραγόντων που καθορίζουν τη συµπεριφορά της κοινωνίας αναφορικά µε την επιβάρυνση
του κυκλοφοριακού θορύβου και που, κατά συνέπεια, ορίζουν το κόστος του τελευταίου ως
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η µελέτη των προτιµήσεων και προθέσεων των κατοίκων
της Θεσσαλονίκης σχετικά µε τον κυκλοφοριακό θόρυβο, µέσα από την επιρροή του τελευ-
ταίου στις αξίες κατοικίας. Η εν λόγω µελέτη πραγµατοποιείται στα γενικότερα πλαίσια της
οικονοµικής αποτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οδικών µεταφορών, µε σκο-
πό τη διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στις επιλογές και στην αξία που προσδίδει
η κοινωνία στο περιβαλλοντικό αγαθό της ησυχίας. Σύµφωνα µε την έννοια της οικονοµικής
αποτίµησης, η τελική αξία που αποδίδεται στο αγαθό, και εποµένως και η σηµασία και βαρύ-
τητά του, εξαρτάται από την αξία που του προσδίδει η ίδια η κοινωνία, µέσα από το ύψος
της διάθεσης πληρωµής για τη διασφάλισή του.

Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίου. Ωστόσο, λόγοι αντικειµενικής
δυσκολίας επέβαλλαν τον περιορισµό του µεγέθους και της αντιπροσωπευτικότητας του
δείγµατος, καθώς και του βαθµού λεπτοµέρειας του ερωτηµατολογίου. Έτσι, η έρευνα ενέχει
περισσότερο το χαρακτήρα µίας πρώτης προσέγγισης των τάσεων του πληθυσµού. Ειδικό-
τερα, η διερεύνηση αφορά σε γενικές γραµµές σε ένα δείγµα υψηλού µορφωτικού επιπέδου,
αποτελούµενο από εκπροσώπους µέσης ηλικίας (25-70 ετών), εργαζόµενους ως δηµόσιοι
υπάλληλοι. Το ωράριο εργασίας είναι κατά κύριο λόγο πρωινό, µε τον υπόλοιπο χρόνο
πέραν της εργασίας να δαπανάται στο σπίτι. Από πλευράς οικονοµικών χαρακτηριστικών,
το δείγµα αντιπροσωπεύεται από µία περίπου κανονική κατανοµή ετήσιου εισοδήµατος, µε
την πλειοψηφία να τοποθετείται στο φάσµα του µέσου εισοδήµατος των € 10000-20000. Όσον
αφορά στα χαρακτηριστικά κατοικίας, η πλειοψηφία αναφέρεται σε ιδιόκτητα διαµερίσµατα
πολυκατοικιών, µέσου µεγέθους, µε εµβαδόν που κυµαίνεται στο φάσµα 60-150 m2. Η κατα-
νοµή της ηλικίας των κτιρίων κατοικίας είναι αύξουσα, µε ένα άνω όριο στα 40 περίπου έτη.

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται µία τάση δήλωσης χαµηλού επιπέδου ενόχλησης
από τον κυκλοφοριακό θόρυβο, γεγονός που µπορεί να οφείλεται είτε στο ότι η κοινωνία δεν
έχει µάθει να εκτιµάει σωστά το πρόβληµα, είτε στο ότι το έχει πλέον συνηθίσει. Μεταξύ των
ενοικιαστών, η µέγιστη διάθεση πληρωµής, εκφρασµένη στη µορφή αύξησης ενοικίου λόγω
ησυχίας, προσδιορίζεται κατά µέσο όρο σε 18% του υφιστάµενου ενοικίου. Για τους ιδιοκτή-
τες η διάθεση πληρωµής µέσα από την αύξηση της αξίας κατοικίας είναι εξαιρετικά δύσκολο
να εκτιµηθεί, αλλά µπορεί να θεωρηθεί ότι η εικόνα των ενοικιαστών αντιπροσωπεύει και
τους ίδιους.

∆ιερευνώντας τους παράγοντες επιρροής του δηλούµενου αντιληπτού επιπέδου θορύβου και
της διάθεσης πληρωµής για τον κυκλοφοριακό θόρυβο, διαπιστώνεται ότι η δηλούµενη
ενόχληση αυξάνεται µε την ηλικία του αποκρινόµενου και µε την παλαιότητα του κτιρίου,
αλλά δεν εξαρτάται από το φύλο και την οικογενειακή κατάσταση. Σηµαντική παρατήρηση
αποτελεί το γεγονός ότι υψηλότερες εισοδηµατικές τάξεις κατοικούν σε πιο ήσυχες περιοχές,
και αντίστροφα. Αντίστοιχα, η διάθεση πληρωµής παρουσιάζεται υψηλότερη για το γυναι-
κείο φύλο και τους έγγαµους, ενώ αυξάνεται και µε την ηλικία και το εισόδηµα του αποκρι-
νόµενου. Ωστόσο, οι εκτεθειµένοι σε ενοχλητικά επίπεδα θορύβου δηλώνουν περιορισµένη
διάθεση πληρωµής, γεγονός που σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες παρατηρήσεις οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι η διάθεση πληρωµής για την περιβαλλοντική επιβάρυνση του θορύβου, και
εποµένως και η αξία που αποδίδει η κοινωνία σε αυτήν, καθορίζεται περισσότερο από την
πραγµατικότητα του εισοδήµατος, παρά από την ενόχληση που γίνεται αντιληπτή. Έτσι,
φαίνεται ότι η ενόχληση του κυκλοφοριακού θορύβου δεν επαρκεί για να υπερκεράσει τον
ισχυρό περιορισµό του εισοδήµατος, είτε ευθύνεται το χαµηλό εισόδηµα, είτε η υποτίµηση
του θορύβου για την κατάσταση αυτή.
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ABSTRACT

This paper attempts to study the preferences and intentions of Thessaloniki residents with
regard to traffic noise, through the effect of the latter on residential values. The study is
realized in the general frame of economic evaluation of road transport environmental
impacts, aimed at the investigation of the factors affecting the choices and the value which
society attaches to the environmental good of quietness. According to the concept of eco-
nomic evaluation, the value attached to the good, therefore its importance and significance,
depends on the value attributed to by society, through the level of willingness to pay to
preserve it.

The study was carried out as a questionnaire survey. However, economic and temporal
reasons imposed the restriction of size and reperesentativity of the respondents’ sample, as
well as of the detail level of the questionnaire constructed. Thus, the character of the research
should be considered mostly as an initial approach of the population’s tendencies. More
specifically, the research regards a high educative sample, consisted of middle-aged (25-70
years old) representatives, working at the public sector. The respondents mostly work
during the morning hours, spending their remaining free time at home. Concerning the
economic characteristics, the sample is represented by a nearly normally distributed annual
income, with the majority placed in the middle-income range of € 10000-20000. Regarding
the residential characteristics, most of the dwellings refer to privately owned apartments,
with a medium size, ranged from 60 to 150 m2. The distribution of the residential buildings’
age is serial, with an upper bound at about 40 years.

From the results of the research appears a tendency of low-stated level of annoyance from
traffic noise, that could be due either to the possibility that society depreciates the problem,
or to that people got used to it. Regarding the renters, the maximum willingness to pay,
expressed as increase of the rent due to peace earned, is determined on average as 18% of the
existing rent. For the dwelling owners, willingness to pay through the increase of resident
value is quite difficult to be estimated, but it can be considered that the renters’ results
profile can represent the category of owners as well.

Investigating the factors influencing the stated perceived level of annoyance and the willing-
ness to pay for traffic noise, it can be noted that the stated annoyance is increasing along with
the respondent’s age, as well as the dwelling building’s age, though does not depend upon
gender or family status. An important observation is the fact that higher income classes live
in quieter areas, and vice versa. Respectively, willingness to pay is higher for females and
married respondents, as well as increasing along with respondent’s age and income. How-
ever, the respondents exposed in highly annoying level of noise state low payment, a fact
that, in conjunction with the rest of the conclusions, leads to that the willingness to pay for
the environmental impact of noise, therefore the value attached to it by society, is more
determined by the restriction of income than the perceived annoyance. Thus, it appears that
the traffic noise nuisance is not sufficiently enough to override the strong limitation of
income, whether is the low income or noise depreciation to blame.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ίναι πλέον κοινός τόπος ότι τα σύγχρονα αστικά κέντρα µαστίζονται από έντονα
περιβαλλοντικά προβλήµατα, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων οφείλεται στη χρή-
ση των µηχανοκίνητων µέσων µεταφοράς. Επιβλαβείς παράγοντες, όπως η αέρια
ρύπανση, ο θόρυβος, η οδική ανασφάλεια, η διάρρηξη του αστικού ιστού, έως και η

αλλοτρίωση του κατοίκου από τον κοινόχρηστο χώρο, υποβαθµίζουν την ποιότητα ζωής.
Ταυτόχρονα, η διαρκής όξυνση του προβλήµατος, µε την αύξηση της κινητικότητας και του
πληθυσµού των αστικών κέντρων, καθιστούν το µέλλον ζοφερό, τόσο για τις παρούσες, όσο
και για τις µελλοντικές γενιές. Έτσι, η περιβαλλοντική θεώρηση σε κάθε πτυχή της αστικής
ανάπτυξης, και δη των µεταφορών, έχει κατασταθεί αναπόδραστη ανάγκη, στη δε υπηρεσία
της τίθεται πληθώρα εργαλείων και τεχνικών αξιολόγησης.

Ένα από τα ζητήµατα που τίθενται στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αξιολόγησης είναι και
η οικονοµική αποτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η οικονοµική θεώρηση σχετι-
κά µε το περιβάλλον πραγµατοποιείται µε σκοπό την πρόσδοση ενός µέτρου για τη σχετική
αξιολόγηση, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι η περιβαλλοντική επιβάρυνση ή τα
ανάλογα µέτρα προστασίας έχουν πάντοτε και οικονοµικό κόστος αυτά καθ’ αυτά.

Η παρούσα εργασία τοποθετείται στο ευρύτερο αντικείµενο της οικονοµικής αποτίµησης του
κυκλοφοριακού θορύβου σε αστικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριµένα, σκοπός της είναι η διε-
ρεύνηση της ευαισθησίας µε την οποία οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης αξιολογούν τον κυ-
κλοφοριακό θόρυβο ως πρόβληµα. Το γεγονός αυτό είναι σηµαντικό αν αναλογιστεί κανείς
ότι οι µέθοδοι οικονοµικής αποτίµησης προσδιορίζουν την οικονοµική αξία σύµφωνα µε τη
διάθεση που έχει ο ερωτώµενος να πληρώσει προκειµένου να βελτιωθεί το περιβάλλον, ήτοι η
οικονοµική αξία -το κριτήριο περιβαλλοντικής αξιολόγησης- εξαρτάται από το κατά πόσο
συνειδητοποιείται ο θόρυβος ως πρόβληµα από τους ερωτώµενους.

1.1 Η έννοια και η σηµασία της οικονοµικής αποτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Η αλληλεπίδραση του ανθρώπου µε το περιβάλλον διέρχεται µέσα από µία λεπτή συνθήκη
ισορροπίας. Η ανάγκη για ανάπτυξη είναι συνεχής, και κάθε αναπτυξιακό έργο προσδίδει
στο κοινωνικό σύνολο µία ωφέλεια. Από την άλλη, όµως, στις περισσότερες των περιπτώσεων
είναι ακριβώς η ανάπτυξη ο σηµαντικότερος παράγοντας περιβαλλοντικής επιβάρυνσης,
αφού στη φύση επικρατεί ο νόµος της ισορροπίας που επιβάλλει τη λήψη των απαραίτητων
αναπτυξιακών πόρων από το περιβάλλον (π.χ. γη, ενέργεια), ενώ κάθε εξαγόµενο οδηγείται
αναγκαστικά στο περιβάλλον (π.χ. ρύποι, οπτική αλλοίωση).

Θα µπορούσε, λοιπόν, κανείς να θεωρήσει ως ένα είδος εναλλακτικού ορισµού του περι-
βάλλοντος, το σύνολο των φυσικών πόρων που διατίθενται στον άνθρωπο, προκειµένου να
προχωρήσει σε αναπτυξιακά έργα µε σκοπό την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής του.
Ασφαλώς, όµως, και το ίδιο το περιβάλλον αποτελεί στοιχείο που συντελεί αποφασιστικά

Ε
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στην ποιότητα ζωής. Έτσι, δεν είναι, αν µη τι άλλο, καθόλου προφανές αν µία αναπτυξιακή
δραστηριότητα, µε τις συνέπειές της στο περιβάλλον, έχει τελικά όφελος ή ζηµία για το
κοινωνικό σύνολο.

Η ανάγκη θεώρησης και του περιβάλλοντος µαζί µε όλους τους υπόλοιπους παράγοντες που
σχετίζονται µε µία δραστηριότητα, οδηγεί στην αντίστοιχη ανάγκη εφαρµογής ενός κοινού
µέτρου και για τις περιβαλλοντικές συνιστώσες. Και το πλέον διαδεδοµένο σχετικό µέτρο
είναι το χρήµα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το ότι η κλασική θεώρηση της αξιολόγησης έργων
επιβάλλει την έκφραση όλων των παραµέτρων σε οικονοµικές αξίες. Με αυτόν τον τρόπο,
εποµένως, προκύπτει η αναγκαιότητα για οικονοµική αποτίµηση των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων, δηλαδή για τον προσδιορισµό της οικονοµικής τους αξίας.

Πέρα από τον προσδιορισµό της ισορροπίας µεταξύ περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και οφέ-
λους από µία δραστηριότητα, και επικεντρώνοντας πλέον στις ίδιες τις µεταφορές, υπάρχει
άλλος ένας βασικός λόγος που συντείνει στην αποτίµηση µε οικονοµικούς όρους των περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι γνωστό ότι το πεδίο των µεταφορών, και περισσότερο από
κάθε άλλο το αντίστοιχο των οδικών, προκαλεί µία σειρά εξωτερικών οικονοµιών, που στις
περισσότερες των περιπτώσεων αφορούν σε εξωτερικό κόστος. Το εν λόγω κόστος αντιστοιχεί
σε βλάβες που προκαλούνται από τις µεταφορές, ωστόσο δεν αναλαµβάνονται από τους
ίδιους τους χρήστες που τις προκαλούν, παρά από το σύνολο της κοινωνίας. Οι περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις αποτελούν µία κλασική περίπτωση εξωτερικού κόστους, που συνήθως δεν
αναλαµβάνουν οι χρήστες. Για παράδειγµα, µπορεί ένας οδηγός αυτοκινήτου να είναι
υποχρεωµένος να επωµιστεί ο ίδιος το κόστος φθοράς του οχήµατός του λόγω της κίνησής
του, δεν συµβαίνει, όµως, το ίδιο και µε το θόρυβο που ο ίδιος προκαλεί κατά την κίνησή
του. Αυτοί που υφίστανται τις οικονοµικές συνέπειες του θορύβου είναι οι παρόδιοι κάτοι-
κοι, οι οποίοι πληρώνουν για τις συνέπειες στην υγεία τους, καθώς και για την αντιµετώπιση
του προβλήµατος µε διάφορους τρόπους, όπως µε την τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων.

Εκτός, όµως, από τις άµεσες οικονοµικές συνέπειες, το ζήτηµα µε τις εξωτερικές οικονοµίες σε
ένα σύστηµα µεταφορών είναι ότι η ύπαρξή τους επιπλέον στρεβλώνει και τον ανταγωνισµό
µεταξύ των µέσων. Ο χρήστης πλέον δεν επωµίζεται το πραγµατικό κόστος της µετακίνησής
του. Το όφελος που του παρουσιάζεται είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο κόστος, µε
αποτέλεσµα περισσότεροι χρήστες να επιζητούν να µετακινηθούν µε ένα συγκεκριµένο µέσο,
από ό,τι θα έπρεπε. Ο µεγάλος κερδισµένος αυτής της κατάστασης είναι οι οδικές µεταφορές,
ενώ ο µεγάλος χαµένος είναι η ίδια η κοινωνία, καθώς σε αυτήν την περίπτωση το κέρδος
κάποιου επιτυγχάνεται µόνο µε τη ζηµία κάποιου άλλου.

Η εσωτερικοποίηση των στοιχείων εξωτερικού κόστους είναι δυνατόν να επιτευχθεί θεωρη-
τικά µε διάφορες µεθόδους, όπως η κατάλληλη φορολόγηση ή τα διόδια σε αστικές και µη πε-
ριοχές. Ωστόσο, βασικής σηµασίας είναι και πάλι ο προσδιορισµός του οικονοµικού κόστους
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Συνοψίζοντας, θα έλεγε κανείς ότι η αναγκαιότητα της οικονοµικής αποτίµησης των περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων των µεταφορών έγκειται στα εξής [1], [2]:

• Στον προσδιορισµό της βέλτιστης ισορροπίας µεταξύ ανάπτυξης και περιβαλλοντικής
επιβάρυνσης

• Στην εισαγωγή των περιβαλλοντικών συνιστωσών σε διαδικασίες αξιολόγησης (π.χ.
ανάλυσης κόστους - ωφελειών)
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• Στην εκτίµηση και στις επιδράσεις του κόστους του αστικού συστήµατος µεταφοράς

• Στην παροχή παραµέτρων για την εφαρµογή δίκαιης πολιτικής ως προς τις εσωτερι-
κότητες και εξωτερικότητες ενός συστήµατος µεταφοράς

• Στην εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους µε τη βοήθεια οικονοµικών και νοµι-
κών ρυθµίσεων

• Στην επισήµανση της αξίας του ίδιου του περιβάλλοντος, η οποία πολλές φορές παρα-
βλέπεται επειδή δεν συµµετέχει στην αγορά, και ως εκ τούτου υποβαθµίζεται

Μία βασική ένσταση κατά της έννοιας της οικονοµικής αποτίµησης αναφέρεται στην ηθική
διάστασή της. Θα µπορούσε κανείς να αναρωτηθεί κατά πόσο είναι δέον να τεθεί µία τιµή
στο περιβάλλον, προσοµοιώνοντάς το µε κάτι το εµπορεύσιµο. Όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω, η έννοια της οικονοµικής αποτίµησης του περιβάλλοντος έγκειται στην ανάγκη
εύρεσης ενός µέτρου της αξίας του (που πολλές φορές, µάλιστα, είναι και παρεξηγηµένη), το
δε χρήµα είναι ένα κοινό µέτρο που χρησιµοποιείται από όλη την κοινωνία για την έκφραση
των προτιµήσεων και της έντασής τους. Στο παρελθόν [1] επιχειρήθηκε η χρησιµοποίηση
άλλων µονάδων µέτρησης στη θέση του, κύρια ενεργειακής φύσεως, χωρίς, όµως, τα αναµε-
νόµενα αποτελέσµατα. Το χρήµα εξακολουθεί πάντοτε να παραµένει ο αποτελεσµατικότερος
δείκτης, και αυτός ακριβώς είναι και ο ρόλος του στη συγκεκριµένη περίπτωση.

1.2 Μέθοδοι οικονοµικής αποτίµησης

Το σηµαντικότερο εµπόδιο που συναντάται στην επιχείρηση οικονοµικής αποτίµησης των
περιβαλλοντικών παραµέτρων έχει να κάνει µε το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις
το περιβάλλον δεν αποτελεί αντικείµενο συναλλαγής σε κάποια διαµορφωµένη αγορά. Θα
ήταν εύκολο κανείς να αποτιµήσει την αξία ενός τέτοιου αγαθού, καθώς θα αρκούσε να
επισηµάνει την τιµή του στην εν λόγω αγορά και να παρακολουθήσει την οικονοµική συµπε-
ριφορά του καταναλωτή. Ο τελευταίος θα είχε µία συγκεκριµένη διάθεση να πληρώσει για
να αποκτήσει το αγαθό,  η οποία συνδέεται µε τη χρησιµότητα που αυτό προσφέρει.

Έτσι, η εν λόγω αδυναµία οδηγεί στην ανάγκη εφαρµογής διαφόρων εξειδικευµένων τεχνι-
κών αποτίµησης, που επιχειρούν να παρακάµψουν τη µη συµµετοχή των περιβαλλοντικών
αγαθών σε αγορές, µε µία προσέγγιση των προτιµήσεων της κοινωνίας για το περιβάλλον. Οι
µέθοδοι αυτές διακρίνονται σε άµεσες και έµµεσες, ανάλογα µε το αν επιχειρείται η προσέγ-
γιση των προτιµήσεων απευθείας για το ίδιο το υπό µελέτη περιβαλλοντικό αγαθό, ή για
κάποια συνοδευτική επίπτωση της έλλειψής του, αντίστοιχα.

Στην περίπτωση των άµεσων µεθόδων παρατηρούνται υποκατάστατες ή υποθετικές αγορές,
στις οποίες συµµετέχει το υπόψη περιβαλλοντικό αγαθό. Στις µεθόδους αυτές συγκαταλέγο-
νται οι παρακάτω [1], [4], [5], [6]:

• Μέθοδος κόστους αντιµετώπισης (Avertive expenditures): Εκτιµάται το κόστος για την
αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως µε την τοποθέτηση διπλών υαλο-
πινάκων για την αντιµετώπιση του θορύβου

• Μέθοδος κόστους µετακίνησης (Travel cost method): Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται
κυρίως για περιοχές φυσικού κάλλους ή τόπους αναψυχής, και θεωρείται ότι η διάθεση



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

11

πληρωµής ενός ατόµου για τη διατήρησή τους εκφράζεται από το κόστος που προθυµο-
ποιείται να αναλάβει για την επίσκεψή τους

• Ηδονική Μέθοδος (Hedonic price method): Θεωρείται ότι η τιµή µίας οικίας αποτελεί
συνάρτηση διαφόρων παραγόντων, ένας από τους οποίους είναι και η ποιότητα του
περιβάλλοντος της περιοχής, οπότε η διαφορά στην τιµή µεταξύ δύο οικιών που έχουν
όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά όµοια, εκφράζει την αξία που αποδίδει ο κατανα-
λωτής στο περιβάλλον

• Μέθοδος Εξαρτηµένης Εκτίµησης (Contingent Valuation Method): Κατά τη συγκεκρι-
µένη µέθοδο, ένα δείγµα ατόµων καλείται να τοποθετηθεί σε µία υποθετική κατάσταση
και ερωτάται απευθείας για το ποσό που είναι διατεθειµένο να πληρώσει προκειµένου
να διατηρηθεί ή βελτιωθεί ένα περιβαλλοντικό αγαθό, ή αντίστοιχα για το ποσό που
θεωρεί ως επαρκή αποζηµίωσή του για µία περιβαλλοντική επιβάρυνση

Οι έµµεσες µέθοδοι οικονοµικής αποτίµησης δεν επιζητούν την εκτίµηση για το ίδιο το υπό
θεώρηση περιβαλλοντικό αγαθό. Αντί αυτού, προχωρούν σε µία θεώρηση της σχέσης µεταξύ
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και κάποιας επίπτωσής της (“dose - response”) και χρησιµο-
ποιούν την προθυµία για πληρωµή για την επίπτωση. Για παράδειγµα, εκτιµάται η σχέση
µεταξύ αέριας ρύπανσης και επιπτώσεων στην υγεία, και στη συνέχεια εκτιµάται το κόστος
της δεύτερης ως δείκτης αποτίµησης της αέριας ρύπανσης. Εκτός από την περίπτωση της
υγείας, µπορούν να θεωρηθούν επιπτώσεις στην παραγωγή (όπως τα διαφυγόντα κέρδη µίας
εταιρίας εµφιαλώσεως µεταλλικού νερού, λόγω της έναρξης λειτουργίας µίας βιοµηχανίας
που ρυπαίνει τα ύδατα), ή η φθορά υλικών (όπως η ταχύτερη απαξίωση των κατασκευών
από οπλισµένο σκυρόδεµα, λόγω αύξησης των θειούχων ενώσεων της ατµόσφαιρας, ή η αι-
σθητική και ιστορική καταστροφή µνηµείων από την αέρια ρύπανση). Σηµειώνεται, πάντως,
ότι σε γενικές γραµµές οι έµµεσες µέθοδοι αποτίµησης συνοδεύονται από προβλήµατα στην
εφαρµογή τους, που συνίστανται κυρίως στο ότι λαµβάνονται υπόψη µόνο οι τιµές αγοράς
για τις επιπτώσεις που εξετάζονται, και όχι και κάποια ενδεχόµενα κοινωνικά κόστη, καθώς
και στο ότι η κοινωνία και η αγορά προσαρµόζονται στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος,
οπότε οι τιµές αγοράς δεν αντανακλούν πλήρως το µέγεθος της περιβαλλοντικής επιβά-
ρυνσης [6].

Η εφαρµογή των µεθόδων οικονοµικής αποτίµησης µπορεί να λάβει χώρα είτε πριν (ex
ante), είτε µετά (ex post) από την όποια περιβαλλοντική αλληλεπίδραση:

• Η εκ των προτέρων αποτίµηση έχει σκοπό, για παράδειγµα, τη διευκόλυνση της λήψης
αποφάσεων σχετικά µε τα όποια µέτρα πολιτικής, ή την εκτίµηση και αξιολόγηση της
σκοπιµότητας περιβαλλοντικών ρυθµίσεων

• Η εκ των υστέρων αποτίµηση έχει σκοπό, για παράδειγµα, τη διαπίστωση της αποτελε-
σµατικότητας µίας περιβαλλοντικής ρύθµισης, ή τον καθορισµό µίας αποζηµίωσης ή
ρύθµισης για µία προκληθείσα περιβαλλοντική επιβάρυνση

1.3 Η Μέθοδος Εξαρτηµένης Εκτίµησης

Από τις µεθόδους οικονοµικής αποτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που παρου-
σιάστηκαν παραπάνω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Μέθοδος Εξαρτηµένης Εκτί-
µησης (CVM - Contingent Valuation Method). Βρίσκοντας πεδίο εφαρµογής στον τοµέα των
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αγαθών που δεν συµµετέχουν σε αγορά, και όντας ιδιαίτερα ευέλικτη, η εν λόγω µέθοδος
χρησιµοποιείται ευρέως για την αποτίµηση πλήθους περιβαλλοντικών και µη στοιχείων.

Η Μέθοδος Εξαρτηµένης Εκτίµησης χρησιµοποιεί µία άµεση προσέγγιση για το υπό µελέτη
στοιχείο, ζητώντας απευθείας από το εξεταζόµενο δείγµα να δηλώσει τη διάθεσή του για
πληρωµή (WTP - Willingness To Pay) προκειµένου να βελτιωθεί ένα περιβαλλοντικό αγαθό,
ή αντίστοιχα τη διάθεσή του για αποδοχή (WTA - Willingness To Accept) ενός ποσού,
προκειµένου να υποβαθµιστεί το εν λόγω αγαθό. Η διερεύνηση πραγµατοποιείται µέσω
κατάλληλα διαµορφωµένου ερωτηµατολογίου ή άλλης ανάλογης τεχνικής, και βασικό της
χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι το δείγµα τοποθετείται στις συνθήκες µίας υποθε-
τικής αγοράς.

Επιδιώκοντας την υλοποίηση υποθετικής αγοράς, η Μέθοδος Εξαρτηµένης Εκτίµησης σκο-
πεύει ασφαλώς στην αποκάλυψη µίας τιµής όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτήν που θα ίσχυε
αν η αγορά υπήρχε όντως, εποµένως οι συνθήκες της υποθετικής αγοράς θα πρέπει αντί-
στοιχα να προσοµοιάζουν σε αυτές που θα υπήρχαν στην πραγµατικότητα. Ως εκ τούτου,
καίριας σηµασίας στην εν λόγω µέθοδο είναι η εξοικείωση του αποκρινόµενου µε το υπό
µελέτη αγαθό, καθώς και µε τον τρόπο που υποτίθεται ότι θα λάβει χώρα η πληρωµή,
στοιχεία που επιτυγχάνονται µε την επαρκή ενηµέρωσή του κατά την πραγµατοποίηση της
έρευνας.

Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιείται σε µία έρευνα της εν λόγω µεθόδου είναι απαραί-
τητο να συµπεριλαµβάνει τα εξής τρία στοιχεία [6]:

• ∆ιασαφήνιση του περιβαλλοντικού χαρακτηριστικού που καλείται να αξιολογήσει ο
ερωτώµενος

• Μία σειρά ερωτήσεων για χαρακτηριστικά στοιχεία του αποκρινόµενου, που περιγρά-
φουν το προφίλ προτιµήσεών του, όπως το εισόδηµα, η ηλικία, η περιοχή κατοικίας του,
η εµπειρία στη χρήση του υπό µελέτη αγαθού ή παρόµοιών του

• Μία ή περισσότερες κατάλληλα διαµορφωµένες ερωτήσεις, για την εξαγωγή της προθυ-
µίας του αποκρινόµενου για πληρωµή ή αποδοχή

Για την εξαγωγή της προθυµίας για πληρωµή είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν διάφορες
τεχνικές, η πιο προφανής από τις οποίες είναι η απευθείας ερώτηση για το ποσό. Άλλες
τεχνικές προϋποθέτουν διαπραγµάτευση, ξεκινώντας από κάποιο χαµηλό ποσό και αυξάνο-
ντάς το µέχρι το µέγιστο που είναι διατεθειµένος να δηλώσει ο αποκρινόµενος, ή αντί-
στροφα. Ακόµη, µπορεί να παρουσιαστεί µία σειρά ποσών ή διαστηµάτων, καλώντας τον
αποκρινόµενο να επιλέξει αυτό που θεωρεί ότι τον αντιπροσωπεύει.

Τα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή της Μεθόδου Εξαρτηµένης Εκτίµησης θα µπορούσαν
να συνοψιστούν στα εξής [3]:

• Η µέθοδος διαθέτει ισχυρή θεωρητική βάση, η οποία συµφωνεί και µε πολλά από τα
αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί στην πράξη

• Προτιµάται σε περιπτώσεις όπου το δείγµα δεν διαθέτει εµπειρία σε αλλαγή της περι-
βαλλοντικής ποιότητας
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• Σε αντίθεση µε λοιπές µεθόδους, που παρέχουν τιµές µόνο για αγαθά µε χρηστική
αξία1 (use value), όπως στην περίπτωση της µεθόδου κόστους µετακίνησης, µπορεί να
παρέχει τιµές και για τα αγαθά µε µη χρηστική αξία2 (non use value)

• Εκφράζει τις περιβαλλοντικές προτιµήσεις των ερωτώµενων και οδηγεί σε κοινωνικά
αποδεκτές λύσεις, ακόµη και για περίπλοκα ζητήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο υποθετικός χαρακτήρας της Μεθόδου Εξαρτηµένης Εκτίµησης, όµως, αποτελεί και το βασι-
κό πρόβληµα που µπορεί να χρεωθεί σε αυτήν. Η έλλειψη ρεαλισµού σηµαίνει ότι οι
απαντήσεις δεν διακρίνονται από τις αρχές που θα ίσχυαν σε µία πραγµατική αγορά, όπου ο
καταναλωτής προσαρµόζεται µε το χρόνο, αποκρυσταλλώνει τις προτιµήσεις του και γνω-
ρίζει τις χρηµατικές συνέπειες σφαλµάτων στις αγορές του. Έτσι, υπάρχει κίνδυνος το δείγµα
να δώσει απαντήσεις που δεν εκφράζουν τις πραγµατικές του προτιµήσεις, ή να έχει κίνητρα
να δώσει εσκεµµένα µη αντιπροσωπευτικές απαντήσεις. Επίσης, ένα ακόµη πρόβληµα της
µεθόδου αποτελούν τα διαφόρων ειδών σφάλµατα που είναι δυνατόν να υπεισέλθουν στη
διαδικασία της εκτίµησης.

Παρά τις όποιες δυσκολίες, η Μέθοδος Εξαρτηµένης Εκτίµησης προσφέρει µεγάλη ευελιξία,
καθώς και τη δυνατότητα εκτίµησης αξιών που καµία άλλη µέθοδος δεν είναι σε θέση να
πράξει. Έτσι, η πληθωρικότητά της την καθιστά εφαρµόσιµη και στην περίπτωση που µελε-
τάται στο παρόν σύγγραµµα, αυτήν του αστικού κυκλοφοριακού θορύβου.

1.4 Ο σκοπός του παρόντος

Για την οικονοµική αποτίµηση, λοιπόν, του αστικού κυκλοφοριακού θορύβου, µπορεί να
εφαρµοστεί η Μέθοδος Εξαρτηµένης Εκτίµησης. Μία σχετική διερεύνηση θα είχε ως στόχο
την εκτίµηση της προθυµίας του κατοίκου για πληρωµή, προκειµένου να αποµειωθεί το
πρόβληµα του κυκλοφοριακού θορύβου. Ουσιαστικά αυτό που επιζητείται είναι η προθυµία
πληρωµής για τη µείωση του επιπέδου θορύβου κατά 1 dB.

Ιδιαίτερη σηµασία στη συγκεκριµένη µέθοδο έχει η επιλογή του υποτιθέµενου τρόπου
πληρωµής του ποσού που δηλώθηκε. Μεταξύ των διαφόρων ειδών περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων σε αστικό περιβάλλον, ο θόρυβος παρουσιάζει την ιδιότητα του να είναι ίσως ο πιο
άµεσα αισθητός στους εκτεθειµένους. Όντας, λοιπόν, ένα πρόβληµα αισθητό, και ίσως και
περισσότερο ενοχλητικό, στο χώρο της οικίας, είναι επόµενο ο εκτεθειµένος να συνδέει άµεσα
το θόρυβο µε την ποιότητα ζωής στο σπίτι του. Αυξηµένα επίπεδα θορύβου έχουν πάντα
αντίκτυπο στις αξίες γης και κατοικίας σε αστικό περιβάλλον. Έτσι, µία εύστοχη επιλογή
µέσου πληρωµής του ποσού στη Μέθοδο Εξαρτηµένης Εκτίµησης είναι ακριβώς η αξία
κατοικίας. Ουσιαστικά, δηλαδή, επιζητείται το επιπλέον ενοίκιο που θα ήταν διατεθει-
µένος ο ερωτώµενος να πληρώσει, προκειµένου να αποµειωθεί το πρόβληµα του θορύβου
στο χώρο της κατοικίας του, ή το επιπλέον ποσό αγοράς µίας ενδεχόµενης νέας κατοικίας,
σε σχέση µε την υφιστάµενή του που εκτίθεται στον ενοχλητικό θόρυβο. Η αποτελεσµα-
τικότητα αυτής της τακτικής έγκειται στο ότι ο ερωτώµενος κατανοεί πως αυξηµένος θόρυβος
µειώνει την αξία της κατοικίας, οπότε το να κερδίσει κανείς µείωση του θορύβου δεν µπορεί
παρά να έχει και ανάλογη επίπτωση στο ποσό που θα πληρώσει για την κατοικία του. Αν

                                                     
1 Αγαθά µε χρηστική αξία (use value) είναι τα περιβαλλοντικά αγαθά που µπορεί να απολαύσει ο ερωτώµενος.
2 Αγαθά µε µη χρηστική αξία (non use value) είναι τα περιβαλλοντικά αγαθά που αξιολογούνται από τον ερωτώ-
µενο, αλλά δεν είναι στη διάθεσή του, όπως ένα τροπικό δάσος.
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υποτεθεί ότι κανείς άλλαζε κατοικία λόγω θορύβου, µία κατοικία εντελώς παρόµοια µε την
προηγούµενη, αλλά µε µειωµένο θόρυβο, θα κόστιζε κάτι παραπάνω.

Με την εξαγωγή των αποτελεσµάτων της οικονοµικής αποτίµησης, και έχοντας διαµορφώσει
µία τιµή που εκφράζει την αξία της περιβαλλοντικής επίπτωσης του κυκλοφοριακού θορύ-
βου, προτού περάσει κανείς στα όποια συµπεράσµατα και ενέργειες, θα πρέπει να λάβει
υπόψη µία σηµαντική παράµετρο. Η φύση της οικονοµικής αποτίµησης έχει ως αποτέλεσµα
µία τιµή που εκφράζει τις προτιµήσεις της κοινωνίας. ∆εδοµένου ότι η κοινωνία είναι αυτή
που πληρώνει για το περιβάλλον, ή αντίστοιχα γεύεται τις όποιες αναβαθµίσεις του, η
φιλοσοφία αυτή έχει ορθή βάση, καθώς οδηγεί σε µία κατανοµή των οικονοµικών πόρων για
το περιβάλλον σύµφωνη µε τις προτιµήσεις αυτές3. Ταυτόχρονα, το αποτέλεσµα από την
τυχόν εφαρµογή της Μεθόδου Εξαρτηµένης Εκτίµησης εξαρτάται άµεσα από το κατά πόσο η
κοινωνία θεωρεί ως πρόβληµα τον κυκλοφοριακό θόρυβο. Με αυτά τα δεδοµένα, εφόσον οι
ερωτώµενοι θεωρούν πως τα επίπεδα θορύβου στα οποία είναι εκτεθειµένοι δεν είναι ενοχλη-
τικά, υπάρχει κίνδυνος ο κυκλοφοριακός θόρυβος να αξιολογηθεί µε χαµηλότερο κόστος
από αυτό που πραγµατικά έχει στην κοινωνία, και που θα µπορούσε, για παράδειγµα, να
είναι το ιατρικό κόστος από τις συνέπειες στην υγεία, ή το κόστος απώλειας της παραγωγι-
κότητας του ενοχλούµενου, στοιχεία κόστους τα οποία πλέον είναι ανεξάρτητα από την αντί-
ληψη της κοινωνίας σχετικά µε το θόρυβο.

Σε αυτά ακριβώς τα πλαίσια κινείται και η παρούσα εργασία. Στόχος της είναι ακριβώς η
διερεύνηση της ευαισθησίας µε την οποία οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης αξιολογούν τον
κυκλοφοριακό θόρυβο ως πρόβληµα, γεγονός που επηρεάζει και την αντίστοιχη διάθεσή
τους για πληρωµή, άρα και την εξαγόµενη οικονοµική αξία του θορύβου, άρα και τα µέτρα
που θα αξίωνε κανείς να ληφθούν. Ταυτόχρονα, αποτελεί και µία πρώτη απόπειρα προσέγ-
γισης της συµπεριφοράς του δείγµατος και των προβληµάτων που θα µπορούσαν να ανακύ-
ψουν κατά τη διενέργεια µίας Μεθόδου Εξαρτηµένης Εκτίµησης.

Ειδικότερα, µε το παρόν επιδιώκονται:

• Η διερεύνηση της σηµασίας που αποδίδεται στην ενόχληση από τον κυκλοφοριακό θό-
ρυβο

• Η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαµόρφωση των προτιµήσεων
σχετικά µε τον κυκλοφοριακό θόρυβο και την πληρωµή µέσω των αξιών κατοικίας

• Ο προσδιορισµός µίας ενδεικτικής διάθεσης πληρωµής για τον κυκλοφοριακό θόρυβο

Επισηµαίνεται ότι µία εναλλακτική µέθοδος που βρίσκει εφαρµογή στην περίπτωση αποτί-
µησης του αστικού κυκλοφοριακού θορύβου είναι και η Ηδονική Μέθοδος, η οποία θεωρεί
το επίπεδο θορύβου ως παράγοντα που συµµετέχει στον προσδιορισµό της αξίας µίας
κατοικίας, µαζί µε άλλους παράγοντες όπως το µέγεθος και η πολυτέλεια της κατοικίας, ο
όροφος, η περιοχή, ο βαθµός εξυπηρέτησης από δηµόσιες συγκοινωνίες, η προσβασιµότητα
σε υπηρεσίες και καταστήµατα. Βάσει αυτών υλοποιείται ένα πρότυπο παλινδρόµησης, από
το οποίο µπορεί να εξαχθεί η µεταβολή της αξίας κατοικίας συναρτήσει της αντίστοιχης

                                                     
3 Ασφαλώς η άποψη αυτή για την κοινωνία που πληρώνει και γεύεται το περιβάλλον είναι καθαρά ανθρωποκε-
ντρική. Εδώ τίθεται το φιλοσοφικό ζήτηµα του κατά πόσο ο άνθρωπος έχει δικαιώµατα επάνω στο περιβάλλον,
κατά πόσο το περιβάλλον υπάρχει µόνο για να τίθεται στην υπηρεσία του, ή εν πάσει περιπτώσει, µέχρι που
φτάνουν τα δικαιώµατα αυτά. Το ζήτηµα αυτό αγγίζει την ίδια τη φύση της οικονοµικής αποτίµησης, που
εκφράζει αποκλειστικά και µόνο τις ανθρώπινες προτιµήσεις στα πλαίσια της διαχείρισης του περιβάλλοντος,
αλλά πλέον ξεφεύγει από τους σκοπούς του παρόντος.
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µεταβολής του θορύβου. Η ιδεώδης περίπτωση θα ήταν, ασφαλώς, η τέλεση αµφότερων των
µεθόδων, προκειµένου να διασταυρωθούν τα αποτελέσµατα και να ελεγχθεί η αποτελεσµατι-
κότητα της Μεθόδου Εξαρτηµένης Εκτίµησης.

1.5 Η υπάρχουσα εµπειρία στην οικονοµική αποτίµηση του κυκλοφοριακού θορύβου

Η εξέλιξη του θορύβου ως µείζον πρόβληµα στα σύγχρονα αστικά κέντρα, καθώς και οι επα-
κόλουθες απόπειρες περιορισµού των επιπτώσεών του, έχουν οδηγήσει σε πληθώρα εφαρ-
µογών οικονοµικής αποτίµησής του ανά τον κόσµο. Οι µέθοδοι αποτίµησης που επικρατούν
σχεδόν ολοκληρωτικά στην περίπτωση του θορύβου είναι η Ηδονική Μέθοδος και η Μέθο-
δος Εξαρτηµένης Εκτίµησης.

Οι πρώτες απόπειρες ξεκίνησαν τη δεκαετία του ’60, µε εφαρµογή της Ηδονικής Μεθόδου για
τη διερεύνηση της επιρροής του θορύβου από αυτοκινητοδρόµους στο ύψος των ενοικίων
όµορων διαµερισµάτων στο Πόρτλαντ των Η.Π.Α., το 1966. Τα αποτελέσµατα της πολλαπλής
γραµµικής παλινδρόµησης που έλαβε χώρα κατέδειξαν ασήµαντη επιρροή του θορύβου στις
τιµές των ενοικίων [11]. Έκτοτε, βέβαια, έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος στο θεωρητικό
υπόβαθρο και στην εφαρµογή των µεθόδων αποτίµησης.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το µερίδιο του λέοντος κατέχουν η Ηδονική και η Μέθο-
δος Εξαρτηµένης Εκτίµησης, µεταξύ αυτών δε, ευρύτερα εφαρµοσµένη είναι η πρώτη. Στον
Πίνακα 1.1 γίνεται µία σύνοψη διαφόρων υλοποιηµένων εφαρµογών Ηδονικής Μεθόδου.
Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε τη µορφή του Οριακού ∆είκτη Απαξίωσης της αξίας
της κατοικίας λόγω του κυκλοφοριακού θορύβου (Noise Sensitivity Depreciation Index), που
αντιστοιχεί στο ποσοστό µείωσης της αξίας για αύξηση του επιπέδου θορύβου κατά 1 dB.

Πίνακας 1.1: Ενδεικτική παράθεση αποτελεσµάτων ερευνών Ηδονικής Μεθόδου για την επιρροή των αξιών
κατοικίας από τον κυκλοφοριακό θόρυβο [12], [14], [15].

Ερευνητής Έτος ∆είκτης θορύβου
Οριακός ∆είκτης Απαξίωσης

Κατοικίας
(% / db(A))

Diffey 1971 L10 (18h) 0
Nelson 1970 LDN 0,87

Gamble et al. 1971 Leq 0,26 - 0,54
Anderson and Wise 1971 Leq 0,31
Vaughan-Huckins 1972 Leq 0,41 - 0,80

Hammar 1972 Leq 0,8 - 1,7
Bailey 1977 Leq 0,38

Abelson 1977 L10 (18h) 0,50
Hall et al. 1977 Leq 0,42 - 0,52

Allen 1980 L10 (18h) 0,15
Palmquist 1980 L10 (18h) 0,08 - 0,48

Taylor et al. 1982 Leq 0,50
Pommerehne 1985 Leq (6h-22h) 1,0 - 1,4

Heinonen 1986 Leq (7h-22h) 1,06 - 1,39
Soguel 1989 Leq (6h-22h) 0,91

Iten 1989 Leq (6h-22h) 0,90
Vainio 1991 Leq (7h-22h) 0,36

Grue et al. 1995 Leq 0,21 - 0,54

Renew 1995 Leq (24h)
L10 (18h)

1,0
1,1

Wilhelmsson 2000 Leq 0,60
Rich and Nielsen 2002 Leq 0,70

Bjorner et al. 2003 Leq 0,49
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Ένα σηµαντικό στοιχείο που προκύπτει από τις σχετικές έρευνες είναι ότι ο θόρυβος παύει
να αποτελεί παράγοντα επιρροής της αξίας της κατοικίας από ένα ορισµένο επίπεδο και
κάτω. Το επίπεδο αυτό οριοθετείται στα 50 - 55 dB. Επίσης, επισηµαίνεται ότι µία αδυναµία
της µεθόδου αποτελεί το γεγονός ότι εκτός από το θόρυβο, η αξία της κατοικίας επηρεάζεται
κατά παρόµοιο τρόπο και από λοιπές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της οδικής κυκλοφορίας,
ισχυρά συσχετισµένες µε αυτόν, όπως η αέρια ρύπανση. Το στοιχείο αυτό ελέγχεται δύσκολα
από τα πρότυπα που χρησιµοποιεί η Ηδονική Μέθοδος, ως εκ τούτου το κόστος του
θορύβου που προκύπτει µπορεί να είναι υπερεκτιµηµένο, περιλαµβάνοντας και τις λοιπές
επιδράσεις της κυκλοφορίας. Τέλος, τονίζεται ότι η Ηδονική Μέθοδος είναι µεν εφαρµόσιµη
σε περιπτώσεις ιδιόκτητων κατοικιών, δεν συµβαίνει, όµως, το ίδιο και µε τις ενοικιαζόµενες,
σε περιπτώσεις όπου το µέγεθος των ενοικίων ελέγχεται από τη νοµοθεσία, όπως στην περί-
πτωση της ∆ανίας. Ο περιορισµός του ενοικίου, που δεν επιτρέπει την ελεύθερη διαµόρφωσή
του σύµφωνα µε τις τάσεις της αγοράς που εκφράζουν τις προτιµήσεις των καταναλωτών,
καθιστά αδύνατη τη συσχέτιση θορύβου και ύψους ενοικίασης. Τα δε αποτελέσµατα για τις
ιδιόκτητες κατοικίες µπορούν να γενικευτούν αν θεωρηθεί ότι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές
έχουν παρόµοιες προτιµήσεις ως προς το θόρυβο.

Πέρα από την Ηδονική Μέθοδο, σε µικρότερο βαθµό έχει αξιοποιηθεί και η Μέθοδος Εξαρ-
τηµένης Εκτίµησης για την αποτίµηση του κυκλοφοριακού θορύβου. Ενδεικτικά παραδείγ-
µατα εφαρµογής παρατίθενται στον Πίνακα 1.2, όπου δίνεται η ετήσια προθυµία πληρωµής
ανά νοικοκυριό και ανά dB µείωσης του θορύβου.

Πίνακας 1.2: Ενδεικτική παράθεση αποτελεσµάτων ερευνών Μεθόδου Εξαρτηµένης Εκτίµησης του
κυκλοφοριακού θορύβου, σε τιµές έτους 2001 [16].

Έρευνα Χώρα Προθυµία Πληρωµής (WTP)
(€ / dB / νοικοκυριό / έτος)

Pommerehne, 1988 Ελβετία 99
Soguel, 1994 Ελβετία 65,5

Sælensminde & Hammer, 1994 /
Sælensminde, 1999 Νορβηγία 72

Wibe, 1995 Σουηδία 28
Vainio, 1995, 2001 Φινλανδία 7,5

Thune–Larsen, 1995 Νορβηγία 19
Navrud, 1997 Νορβηγία 2
Navrud, 2000 Νορβηγία 27,5

Arsenio et al., 2002 Πορτογαλία 23,5
Barreiro et al., 2000 Ισπανία 2,5
Lambert et al., 2001 Γαλλία 7

Από αντίστοιχη µελέτη στη Γερµανία (Weinberger, 1992) προέκυψε η Σχέση 1.1 [15], που
εκφράζει τη µηνιαία προθυµία πληρωµής του δείγµατος για ησυχία, συναρτήσει του υφιστά-
µενου επιπέδου θορύβου (LΑeq ηµέρας):

WTP (€/µήνα) = 0,85⋅LΑeq (dB(A)) - 36,6 (1.1)

Από τη Σχέση 1.1 προκύπτουν ενδεικτικά µηνιαία ποσά ύψους 14,4 € για επίπεδο θορύβου
60 dB(A) και 27,2 € για επίπεδο θορύβου 75 dB(A). Η προθυµία πληρωµής λαµβάνει µηδε-
νική τιµή για επίπεδο θορύβου 43 dB(Α), που σηµαίνει ότι το εν λόγω επίπεδο θεωρείται ως
το µέγιστο αποδεκτό, αντίστοιχο της «ησυχίας».

Από τις τιµές του Πίνακα 1.2, επίσης, φαίνεται η έντονη διασπορά στα αποτελέσµατα, ακόµη
και για την ίδια χώρα. Επισηµαίνεται ότι η Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ε.Ε.
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προτείνει τιµή 25 €/dB/νοικοκυριό/έτος για τον κυκλοφοριακό θόρυβο σε κοινωνικοοικο-
νοµικές µελέτες κόστους - ωφελειών.

Τονίζεται ότι σε αντίθεση µε την Ηδονική κατά περίπτωση, η Μέθοδος Εξαρτηµένης Εκτί-
µησης για το θόρυβο στο χώρο κατοικίας µπορεί να εφαρµοστεί ελεύθερα τόσο σε ιδιόκτητες,
όσο και σε ενοικιαζόµενες κατοικίες. Επίσης, εάν το υποθετικό σενάριο παρουσιαστεί εύστο-
χα στο δείγµα, µπορούν να αρθούν και τα προβλήµατα συνεκτίµησης και άλλων περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων από την κυκλοφορία, δίνοντας µία τιµή που εκφράζει µόνο το
θόρυβο. Παρόλα αυτά, όµως, η εµπειρία δείχνει ότι και η συγκεκριµένη µέθοδος οδηγεί σε
υπερεκτίµηση της αξίας του θορύβου, καθώς ο υποθετικός της χαρακτήρας κάνει λιγότερο
φειδωλούς τους ερωτώµενους σε σχέση µε την πραγµατικότητα.

Τέλος, ένα ακόµη πρόβληµα της µεθόδου αποτελεί η δυσκολία παρουσίασης του σεναρίου
αποµείωσης του επιπέδου του θορύβου. Παλιότερες µελέτες υιοθετούσαν παρουσίαση του
τύπου «µείωσης του θορύβου κατά το ήµισυ», κάτι που παρουσιάζει δυσκολία στην κατα-
νόησή του από το δείγµα. Πρόσφατες µελέτες προχωρούν σε µία αντιµετώπιση βάσει του
αντιληπτού επιπέδου θορύβου, συνδέοντάς το στη συνέχεια µε το αντίστοιχο πραγµατικό.

Πέρα από τις µεµονωµένες εφαρµογές των δύο παραπάνω µεθόδων αποτίµησης, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν και περιπτώσεις συνδυασµένης εφαρµογής τους, προκειµένου να
διασταυρωθούν και συγκριθούν τα αποτελέσµατα. Οι µελέτες παρουσιάζουν διφορούµενα
αποτελέσµατα, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου βρέθηκαν παρόµοιες τιµές, ενώ σε άλλες
περιπτώσεις οι τιµές από την Ηδονική Μέθοδο εµφανίζονται αυξηµένες [12], [13]. Θεωρη-
τικά, πάντως (Brookshire et al., 1982), η ηδονική τιµή αποτελεί άνω όριο της αντίστοιχης
προθυµίας για πληρωµή, οπότε είναι λογική µία µεγαλύτερη τιµή από την Ηδονική Μέθοδο.
Έτσι, διάφοροι ερευνητές (Bjorner et al., 2003) προτείνουν τη χρήση των αποτελεσµάτων της
Μεθόδου Εξαρτηµένης Εκτίµησης σε κοινωνικοοικονοµικές µελέτες κόστους - ωφελειών για
µέτρα αντιµετώπισης κυκλοφοριακού θορύβου [12], [13].
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πως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή, κύριο στόχο του παρόντος αποτελεί η από-
πειρα διερεύνησης της ευαισθησίας µε την οποία οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης
αξιολογούν ως πρόβληµα τον κυκλοφοριακό θόρυβο. Για το σκοπό αυτό επιστρα-
τεύτηκε µία έρευνα ερωτηµατολογίου, η οποία επιζήτησε τη λήψη µίας σειράς

ατοµικών, οικογενειακών και κοινωνικών χαρακτηριστικών κάθε ερωτώµενου, χαρακτη-
ριστικών της κατοικίας του, καθώς και διαφόρων στοιχείων σχετικά µε την αντίληψη του
κυκλοφοριακού θορύβου στο χώρο κατοικίας. Απώτερος στόχος είναι η διερεύνηση της
σχέσης µεταξύ διαφόρων από τα εν λόγω χαρακτηριστικά, για την ερµηνεία της διάθεσης
πληρωµής υπό την έννοια της αύξησης της αξίας κατοικίας.

Βασικής σηµασίας για τη διαµόρφωση ενός ερωτηµατολογίου είναι η εκ των προτέρων
διασαφήνιση τόσο των στόχων της έρευνας, όσο και του δείγµατος του πληθυσµού που
στοχοθετείται. Αντίστοιχα, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να προσδίδεται και στην ίδια την
παρουσίαση και διαδοχή των ερωτηµάτων, προκειµένου να είναι σαφή στους ερωτούµενους
και να µην λάβουν χώρα µεροληψίες. Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι η αναλυτική
παρουσίαση του Ερωτηµατολόγιου το οποίο τελικά διανεµήθηκε, καθώς και των διαδικα-
σιών που έλαβαν χώρα στα εν λόγω πλαίσια.

2.1 Βασικές αρχές διαµόρφωσης του Ερωτηµατολογίου

Για τη διαµόρφωση και προώθηση του Ερωτηµατολογίου έπρεπε να ληφθούν υπόψη δύο
βασικοί περιορισµοί. Ο πρώτος αφορά στο διαθέσιµο χρόνο για τη διεξαγωγή της έρευνας,
που περιορίστηκε σε λίγες εβδοµάδες για τη σύνταξη, διανοµή και επιστροφή των ερωτηµα-
τολογίων και τη δηµιουργία της σχετικής βάσης δεδοµένων. Ο δεύτερος αφορά στους
περιορισµένους διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους, που δεν επέτρεψαν µία εκτεταµένη και
πιο αντιπροσωπευτική έρευνα. Έτσι, εξαρχής αποφασίστηκε η διανοµή του Ερωτηµατο-
λογίου να πραγµατοποιηθεί εντός των χώρων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλο-
νίκης, σε προσωπικό και φοιτητές. Το δείγµα θα έπρεπε, κατά συνέπεια, να περιοριστεί σε
µερικές εκατοντάδες ερωτούµενων, ενώ για τη διασφάλιση της ταχύτητας περαίωσης της
έρευνας και ενός αποδεκτού ποσοστού ανταπόκρισης, επελέγη να λάβει χώρα ατοµική
προσέγγιση και παράδοση του Ερωτηµατολογίου σε κάθε ερωτούµενο, κατά τις συνήθεις
ώρες εργασίας.

Το γεγονός αυτό οδήγησε σε έναν ακόµη περιορισµό. Το Ερωτηµατολόγιο θα έπρεπε να είναι
σύντοµο και απλό, ώστε να µην προκαλεί δυσφορία στον αποκρινόµενο, που καλούνταν να
το συµπληρώσει µέσα σε µία µέρα. Από την άλλη, όµως, το δείγµα αποτελούνταν από άτοµα
στην πλειοψηφία τους µορφωµένα, ήτοι ήταν δυνατόν να περιληφθούν και σχετικά εξειδι-
κευµένες ερωτήσεις σχετικά µε το θόρυβο και τη διάθεση πληρωµής.

Ο
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Πέρα από τους παραπάνω κατευθυντήριους περιορισµούς, και επικεντρώνοντας στη δοµή
του ίδιου του Ερωτηµατολογίου, ο σκοπός της παρούσας έρευνας οδήγησε στην ανάγκη
τµηµατοποίησής του σε µία σειρά επιµέρους κατηγοριών ερωτήσεων, ανάλογα µε το είδος
των στοιχείων που ήταν επιθυµητό να ληφθούν:

• Ατοµικά χαρακτηριστικά: Στοιχεία του αποκρινόµενου όπως φύλο, ηλικία και µορφω-
τικό επίπεδο, για τη διερεύνηση του κατά πόσο η συµπεριφορά ως προς το θόρυβο
επηρεάζεται από τα εν λόγω χαρακτηριστικά

• Οικογενειακά χαρακτηριστικά: Είναι εύλογο ότι η συµπεριφορά ενός ατόµου ως προς
το θόρυβο, και δη σε ό,τι έχει να κάνει µε τη διάθεση πληρωµής του, εξαρτάται από την
οικογενειακή του κατάσταση, καθώς οι προτιµήσεις του σε περίπτωση που υπάρχει οικο-
γένεια βαθµονοµούνται βάσει αυτής

• Εργασιακά χαρακτηριστικά: Το ωράριο εργασίας και η διάθεση του ελεύθερου χρόνου
είναι δυνατόν να επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο αξιολογείται το επίπεδο θορύβου
στο χώρο κατοικίας

• Οικονοµικά χαρακτηριστικά: Σε µία έρευνα προθυµίας πληρωµής για κάποιο αγαθό,
είναι προφανές ότι η οικονοµική κατάσταση του αποκρινόµενου διαδραµατίζει καθορι-
στικό ρόλο στο δηλούµενο επίπεδο πληρωµής

• Χαρακτηριστικά κατοικίας: Το είδος, η θέση, το µέγεθος, η ηλικία και το ιδιοκτησιακό
καθεστώς της κατοικίας επηρεάζουν τις προτιµήσεις σχετικά µε τη µεταβολή της αξίας
της λόγω του θορύβου

• Συµπεριφορά ως προς τον κυκλοφοριακό θόρυβο: Μία σειρά ερωτήσεων σχετικά µε το
αντιληπτό επίπεδο θορύβου και τη διάθεση του αποκρινόµενου για πληρωµή

Για την εξασφάλιση καλύτερης αποδοχής από τους αποκρινόµενους, για την καλύτερη καθο-
δήγησή τους, για την ταχύτερη συµπλήρωση του Ερωτηµατολογίου, αλλά και για την ταχύ-
τερη επεξεργασία των απαντήσεων, επελέγη στις περισσότερες περιπτώσεις δέσµη πολλα-
πλών απαντήσεων, χωρίς να λείψουν και οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις.

2.2 Αναλυτική παρουσίαση Ερωτηµατολογίου

Σε αυτήν την Παράγραφο παρουσιάζονται διεξοδικά οι ερωτήσεις που συνέθεσαν το Ερωτη-
µατολόγιο. Επισηµαίνεται ότι το Ερωτηµατολόγιο στην πραγµατική του µορφή παρατί-
θεται στο Παράρτηµα Α’ του παρόντος.

1. Φύλο (Άντρας / Γυναίκα)4

Το φύλο του αποκρινόµενου επιζητείται για τη διερεύνηση του κατά πόσο επηρεάζει τις
προτιµήσεις του σχετικά µε το θόρυβο.

2. Ηλικία (18-25 / 25-35 / 35-50 / 50-70 / 70 και άνω)
Η ηλικία δύναται να αποτελεί και αυτή καθοριστικό παράγοντα, κυρίως όσον αφορά στο
αντιληπτό επίπεδο θορύβου και στη διάθεση για αλλαγή κατοικίας. Η κατηγοριοποίηση

                                                     
4 Στις παρενθέσεις παρατίθενται οι έτοιµες απαντήσεις από τις οποίες καλείται να επιλέξει ο ερωτώµενος (ερωτή-
σεις τύπου πολλαπλής επιλογής).
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της ηλικίας δεν επελέγη τυχαία. Για τα ελληνικά δεδοµένα, οι ηλικίες των 18-25 ετών
αποτελούνται κατά κύριο λόγο από φοιτητές και σπουδαστές, και εν γένει από άτοµα
άγαµα, χωρίς σταθερή εργασία και αντίστοιχα χωρίς αξιόλογο εισόδηµα. Οι ηλικίες 25-35
ετών αντιπροσωπεύουν νεαρά άτοµα µεν, αλλά και σε χρονικό σηµείο όπου αποζητούν
σταθερότητα στην εργασία και στο εισόδηµα και ξεκινούν τη δηµιουργία οικογένειας. Το
φάσµα των 35-50 ετών εκφράζει τα κατασταλαγµένα άτοµα ώριµης ηλικίας, στις επιλογές
των οποίων σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει το δεδοµένο της οικογένειας. Οι ηλικίες των
50-70 ετών σηµατοδοτούν την έναρξη της ανθρώπινης φυσικής φθοράς, ενώ, τέλος, η
κατηγορία άνω των 70 ετών αντιπροσωπεύει τους ηλικιωµένους.

3. Οικογενειακή Κατάσταση (Άγαµος / Έγγαµος)     Παιδιά:__
Όπως εύλογα συµπεραίνει κανείς, η οικογενειακή κατάσταση του αποκρινόµενου δια-
δραµατίζει αποφασιστικό ρόλο στις προτιµήσεις του, καθώς κατά κανόνα αυτές βαθµο-
νοµούνται βάσει του δεδοµένου της οικογένειας και της ύπαρξης παιδιών.

4. Μορφωτικό Επίπεδο (∆ηµοτικό / Γυµνάσιο / Λύκειο / Ανώτερη/τατη Εκπαίδευση)
Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να διερευνήσει κανείς κατά πόσο και το µορφωτικό επί-
πεδο επηρεάζει τις προτιµήσεις ως προς το θόρυβο και την αγορά κατοικίας. Ωστόσο, στη
συγκεκριµένη µελέτη αναµένεται η πλειοψηφία του δείγµατος να ανήκει αποκλειστικά
στην κατηγορία τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

5. Είδος Εργασίας (∆ηµόσιος Υπάλληλος / Ιδιωτικός Υπάλληλος / Ελεύθερος Επαγγελµα-
τίας / Επιχειρηµατίας / Οικιακά / Φοιτητής / Άνεργος / Συνταξιούχος / Άλλο:__)
Η συγκεκριµένη ερώτηση αφορά περισσότερο στην αποκρυστάλλωση του προφίλ του
δείγµατος, µαζί µε µία σειρά λοιπών χαρακτηριστικών του.

6. Ωράριο Εργασίας (Πρωινό / Απογευµατινό / Βραδινό / Ακανόνιστο πρωί-απόγευµα /
Ακανόνιστο απόγευµα-βράδυ / Ακανόνιστο)
Είναι φανερό ότι το ωράριο εργασίας σχετίζεται µε τις περιόδους της ηµέρας και το
πλήθος των ωρών που ο αποκρινόµενος βρίσκεται εκτός της κατοικίας του, ως εκ τούτου
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην αξιολόγηση του θορύβου στο χώρο κατοικίας εκ
µέρους του.

7. Ετήσιο Εισόδηµα (< € 5.000 / € 5.000-10.000 / € 10.000-20.000 / € 20.000-30.000 / € 30.000-
40.000 / > € 40.000)
Σε µία έρευνα προτιµήσεων σε σχέση µε µία υφιστάµενη αγορά, όπως στη συγκεκριµένη
περίπτωση η αγορά κατοικίας, είναι αυτονόητο ότι οι προτιµήσεις του καταναλωτή εξαρ-
τώνται καθοριστικά από τους διαθέσιµους οικονοµικούς του πόρους. Κατά συνέπεια, ο
δείκτης του ετησίου εισοδήµατος αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία της έρευνας.

8. Τον ελεύθερό σας χρόνο τον περνάτε κατά κύριο λόγο: (Στο σπίτι / Εκτός σπιτιού)
Σε συνδυασµό µε το ωράριο εργασίας, η διάθεση του ελεύθερου χρόνου υπό την έννοια
εντός ή εκτός της οικίας καθορίζει το χρόνο που ο αποκρινόµενος βρίσκεται στο χώρο της
κατοικίας του, και κατά συνέπεια την αξιοπιστία αξιολόγησης του κυκλοφοριακού θορύ-
βου σε αυτήν.

9. Τόπος Κατοικίας (Περιοχή:__     Οδός:__)
Τα εν λόγω στοιχεία χρησιµεύουν σε περίπτωση που γίνει επιθυµητή η εκτίµηση του
πραγµατικού επιπέδου θορύβου βάσει υφιστάµενων σχετικών χαρτών, για τη σύγκρισή
τους µε τα αντίστοιχα αντιληπτά που δηλώνονται από το δείγµα.
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10. Είδος Κατοικίας (Μονοκατοικία / Πολυκατοικία)
Σκοπός της συγκεκριµένης ερώτησης είναι η εισαγωγή του αποκρινόµενου στο φάσµα
των ερωτήσεων σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της κατοικίας του.

11. Όροφος:__     Συνολικός αριθµός ορόφων κτιρίου:__
Ο όροφος στον οποίο βρίσκεται η κατοικία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα επιρροής
τόσο της αξίας της, καθώς τα ενοίκια και οι τιµές αγοράς αυξάνονται µε το ύψος, όσο και
του επιπέδου του κυκλοφοριακού θορύβου που υφίσταται στη στάθµη της κατοικίας, το
οποίο µειώνεται µε το ύψος. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό πολλοί αποκρινόµενοι που
κατοικούν σε πολύβουες οδούς αλλά σε υψηλούς ορόφους, να δηλώσουν χαµηλά επίπεδα
θορύβου.

12. Ηλικία Κτιρίου (< 5 ετών / 5-10 ετών / 10-15 ετών / 15-25 ετών / 25-40 ετών / > 40 ετών)
Σε αναλογία µε την προηγούµενη ερώτηση, και η ηλικία του κτιρίου συντελεί τόσο στην
αξία, όσο και εν γένει στο επίπεδο θορύβου στο οποίο εκτίθεται ο αποκρινόµενος στο
εσωτερικό της κατοικίας του. Παλαιότερη κατασκευή ενδέχεται να φέρει κουφώµατα και
τοίχους χαµηλότερης ηχοµονωτικής ικανότητας, ενώ ευκολότερα ένας ένοικος ή ιδιοκτή-
της θα δήλωνε διατεθειµένος να αλλάξει κατοικία λόγω θορύβου. Οι κατηγορίες ηλικίας
που παρουσιάζονται ως εναλλακτικές απαντήσεις σχετίζονται µε αντίστοιχες περιόδους
της κτιριοδοµικής. Οι απαντήσεις σε γενικές γραµµές αφορούν αντίστοιχα κατά σειρά σε
κατασκευές µετά το 2000, µεταξύ 1995-2000, µεταξύ 1990-1995, όπου οι κατασκευές
αποκτούν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας, κατά τη δεκαετία του ’80, όπου η θερµοµόνωση
των τοίχων και οι διπλοί υαλοπίνακες αποτελούν κοινό τόπο, στις δεκαετίες ’60 και ’70,
όπου ο οικοδοµικός οργασµός συνοδεύεται από µη ικανοποιητική ποιότητα, καθώς και
νωρίτερα.

13. Θέση Κατοικίας (Με πρόσωπο σε οδό / Με πρόσωπο σε πρασιά / Με πρόσωπα σε δύο
οδούς / Με πρόσωπα σε πρασιά και οδό)
Η θέση της κατοικίας σε σχέση µε την οδό αποτελεί παράγοντα επιρροής του επιπέδου
κυκλοφοριακού θορύβου που φτάνει στην κατοικία. Ως πρασιά νοείται ο εσωτερικός
ακάλυπτος χώρος µεταξύ των κτιρίων, ή µεταξύ της οδού και της πρόσοψης του κτιρίου.
Στη συγκεκριµένη ερώτηση ενδιαφέρει η πρώτη περίπτωση.

14. Εµβαδόν Κατοικίας (< 60 m2 / 60-100 m2 / 100-150 m2 / > 150 m2)
Το εµβαδόν της κατοικίας αποτελεί το δείκτη µεγέθους της, που αφορά στο ποσό της
αξίας της. Επιπλέον, δύναται να αποτελεί και ένα µέτρο της πολυτέλειας και του αριθµού
διαθέσιµων δωµατίων. Εν γένει η κατηγορία κάτω των 60 m2 αφορά στις γκαρσονιέρες
και τα µικρά διαµερίσµατα, η κατηγορία των 60-100 m2 αφορά στα τυπικά διαµερίσµατα
µικρών οικογενειών µε 2-3 υπνοδωµάτια, η κατηγορία των 100-150 m2 στα µεγαλύτερα
διαµερίσµατα µε 3-4 υπνοδωµάτια, ενώ η κατηγορία άνω των 150 m2 αναφέρεται σε
µεγάλα πολυτελή διαµερίσµατα.

15. Το σπίτι σας είναι: (Ενοικιασµένο / Ιδιόκτητο)
Όντας µία από τις βασικότερες κατηγοριοποιήσεις, η διάκριση µεταξύ ενοικιαστών και
ιδιοκτητών µπορεί να έχει επιπτώσεις σε πολλές παραµέτρους σχετικά µε τις αξίες
κατοικίας και την αντιµετώπιση του θορύβου από το δείγµα. Ένας ιδιοκτήτης κατοικίας
διαθέτει ένα επιπλέον σοβαρό περιουσιακό στοιχείο στην κατοχή του, που βελτιώνει την
οικονοµική του κατάσταση. Από την άλλη, ένας ενοικιαστής είναι πολύ πιο ευέλικτος στο
θεωρητικό ζήτηµα της διάθεσης αλλαγής κατοικίας λόγω κυκλοφοριακού θορύβου, σε
αντίθεση µε έναν ιδιοκτήτη που δύσκολα µπορεί να εγκαταλείψει το σπίτι του. Ωστόσο,
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αν ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να µετεγκατασταθεί, έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης της
προηγούµενης κατοικίας του, πουλώντας ή ενοικιάζοντάς τη σε τρίτο.

16. Αν το σπίτι σας είναι ενοικιασµένο, πόσο ενοίκιο πληρώνετε µηνιαίως; €__
Σε συνδυασµό µε την Ερώτηση 20 διάθεσης ποσοστιαίας επιπλέον πληρωµής ενοικίου,
µπορεί να δώσει τη χρηµατική διάθεση πληρωµής του αποκρινόµενου για τον κυκλο-
φοριακό θόρυβο.

17. Πώς κρίνετε σε γενικές γραµµές τα επίπεδα του θορύβου από την κυκλοφορία, στον
οποίο είστε εκτεθειµένος στο σπίτι σας; (Αποδεκτός / Μέτριος / Ενοχλητικός όλο το
24ωρο / Ενοχλητικός µόνο κατά περιόδους (8.00-12.00 / 12.00-16.00 / 16.00-20.00 / 20.00-
0.00 / 0.00-8.00))
Το αντιληπτό επίπεδο θορύβου αποτελεί το κλειδί στην οικονοµική αποτίµηση της εν
λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Στο Κεφάλαιο 1 περιγράφηκε εκτενώς ότι σύµφωνα
µε τις αρχές της οικονοµικής θεώρησης που λαµβάνει χώρα, η οικονοµική αξία που απο-
δίδεται στο θόρυβο εξαρτάται από τις προσωπικές προτιµήσεις του πληθυσµού που τον
υφίσταται. Οι προτιµήσεις αυτές καθορίζονται από το επίπεδο ενόχλησης που προκαλεί ο
θόρυβος σε κάθε άτοµο, επίπεδο που είναι διαφορετικό για κάθε άτοµο και εξαρτάται όχι
µόνο από το πραγµατικό επίπεδο θορύβου, αλλά και από πολλούς άλλους παράγοντες,
όπως αυτοί που διερευνούνται στο παρόν. Έτσι, η υποκειµενική ενόχληση, δηλαδή το
αντιληπτό επίπεδο θορύβου, που είναι ο παράγοντας που διαµορφώνει τις προσωπικές
προτιµήσεις σχετικά µε το θόρυβο, καθορίζει και την οικονοµική αξία που αποδίδεται σε
αυτόν από την κοινωνία. Στη συγκεκριµένη περίπτωση επελέγη κατηγοριοποίηση του
αντιληπτού επιπέδου θορύβου σε αποδεκτό, µέτριο και ενοχλητικό επίπεδο. Σύµφωνα µε
υποδείξεις του ISO5, προτείνεται σε ανάλογες περιπτώσεις αντίστοιχη διάκριση σε πέντε
επίπεδα. Ο λόγος που οδήγησε στη θέσπιση τριών επιπέδων στην παρούσα διερεύνηση
ήταν η ανάγκη για αποτελεσµατικότερη αποτύπωση του ολιγάριθµου δείγµατος, καθώς
και το γεγονός της έλλειψης εξοικείωσης των Ελλήνων µε το πρόβληµα του θορύβου,
οπότε µία οξύτερη κατηγοριοποίηση φαντάζει πιο σαφής.

18. Ο κυκλοφοριακός θόρυβος αποτελεί για εσάς κριτήριο ποιότητας ζωής; (Ναι / Όχι /
∆εν γνωρίζω)
Με αυτήν την ερώτηση ο αποκρινόµενος εισάγεται σε µία σειρά ερωτήσεων κρίσεως,
καθοριστικών για την παρούσα διερεύνηση. Η ίδια η ερώτηση δεν φαίνεται να έχει
κάποια ιδιαίτερη σηµασία. Άλλωστε, αναµένεται το δείγµα να δηλώσει καταφατικό στο
ερώτηµα που του παρουσιάζεται.

19. Αν ναι, θα ήσαστε διατεθειµένος να αλλάξετε κατοικία λόγω κυκλοφοριακού θορύ-
βου; (Ναι / Όχι)
Η ερώτηση αυτή θεωρητικής διάθεσης αλλαγής κατοικίας αποτελεί προπαρασκευαστική
ερώτηση για τη συνέχεια, όπου επιζητείται η διάθεση πληρωµής. Ουσιαστικά επιδιώκεται
ο αποκρινόµενος να εισαχθεί στη λογική της σκέψης του ενδεχόµενου αλλαγής κατοικίας
λόγω µη αποδεκτού κυκλοφοριακού θορύβου.

20. Με ποιο επιπλέον κόστος σε σχέση µε το σηµερινό κόστος ενοικίασης; (+10% / +20% /
+30% / +40%)
Με τη συγκεκριµένη ερώτηση επιδιώκεται ο προσδιορισµός της διάθεσης για πληρωµή
του αποκρινόµενου για την αποµείωση του προβλήµατος του κυκλοφοριακού θορύβου.

                                                     
5 ISO (2003), Assessment of noise annoyance by means of social and socio-acoustic surveys, ISO Technical Standard
155666: 2003, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland
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Ουσιαστικά αφορά µόνο στο τµήµα του δείγµατος που είναι ενοικιαστές, αν και, όπως
φάνηκε από τα αποτελέσµατα, έλαβαν θέση και αρκετοί ιδιοκτήτες, θέτοντας εαυτόν στην
υποθετική αγορά των ενοικιαζόµενων κατοικιών. Σύµφωνα και µε τα όσα παρατέθηκαν
στην Παράγραφο 1.4, από τις διάφορες τεχνικές και σενάρια πληρωµής που θα µπορού-
σαν να εφαρµοστούν, στη συγκεκριµένη περίπτωση επιλέγεται η επιπλέον πληρωµή για
εξασφάλιση ησυχίας µέσω της αλλαγής κατοικίας. Η εγκυρότητα του εν λόγω σεναρίου
βασίστηκε στο ότι ο θόρυβος αποτελεί υπαρκτό πρόβληµα στο χώρο κατοικίας και καθο-
ριστικό παράγοντα της αξίας της. Η παρουσίαση της διάθεσης πληρωµής αυξηµένου
ενοικίου κρίθηκε σκόπιµο να δοθεί µε τη µορφή ποσοστών και αναµένεται να γίνει
κατανοητή από το µορφωµένο δείγµα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το ζήτηµα είναι κατά
πόσο η διάθεση πληρωµής που θα ληφθεί εκφράζει µόνο το υπόψη ζήτηµα του κυκλοφο-
ριακού θορύβου, οπότε και είναι αξιόπιστη, ή ενσωµατώνει και άλλους παράγοντες,
όπως, για παράδειγµα, η επιθυµία µετακόµισης σε ένα πολυτελέστερο διαµέρισµα λόγω
οικονοµικής ευµάρειας, οπότε το αυξηµένο ποσοστό που θα υποδειχθεί δεν αντικατοπ-
τρίζει µόνο τον κυκλοφοριακό θόρυβο. Με τον τρόπο διατύπωσης και τη διαδοχή των
σχετικών ερωτήσεων, στη συγκεκριµένη περίπτωση αναµένεται να ληφθεί πραγµατικά η
προθυµία πληρωµής µόνο για τον κυκλοφοριακό θόρυβο, καθώς ασυναίσθητα ο αποκρι-
νόµενος καλείται να περιορίσει την απόφασή του µόνο για αυτόν, υποθέτοντας ότι όλοι
οι υπόλοιποι παράγοντες που τυχόν επηρεάζουν τη διάθεση για πληρωµή παραµένουν
αµετάβλητοι.

21. Αν η κατοικία σας είναι ιδιόκτητη, τι θα κάνατε; (Βελτίωση κατασκευής / Αγορά νέας
κατοικίας)
Μετά από τη διερεύνηση των προθέσεων των ενοικιαστών, ακολουθεί η κατηγορία των
ιδιοκτητών. Ο τρόπος πληρωµής σε αυτήν την περίπτωση διακρίνεται σε πληρωµή για
αναβάθµιση της υπάρχουσας κατοικίας προς αντιµετώπιση του θορύβου, όπως η τοποθέ-
τηση αποτελεσµατικότερων κουφωµάτων, και σε πληρωµή για αγορά νέας κατοικίας.
Επισηµαίνεται ότι στη δεύτερη περίπτωση ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης
της υπάρχουσας κατοικίας του, πουλώντας ή ενοικιάζοντάς την, οπότε η επιπλέον
πληρωµή για το θόρυβο θεωρείται η διαφορά του κόστους της νέας κατοικίας µείον το
κέρδος από την αξιοποίηση της υπάρχουσας.

Αν πρόκειται για αγορά, ειδικότερα θα προβαίνατε σε: (Αγορά νέας, µε πώληση της
υπάρχουσας / Αγορά νέας, µε ενοικίαση της υπάρχουσας)
∆ιευκρινίζονται οι προθέσεις του αποκρινόµενου σχετικά µε την υπάρχουσα κατοικία
του, ύστερα από τη θεωρητική αγορά νέας.

22. Σε κάθε περίπτωση αγοράς, ποιο είναι το µέγιστο ποσό αγοράς που θα διαθέτατε (ανά
τ.µ.); €__
Στην περίπτωση των ενοικιαστών, το σενάριο πληρωµής είναι σαφές και αποτελεσµα-
τικό, καθώς ο αποκρινόµενος κατανοεί την υπόθεση που του παρουσιάζεται, της αλλαγής
κατοικίας µε επιπλέον πληρωµή για ένα βελτιωµένο χαρακτηριστικό, όπως αυτό του
κυκλοφοριακού θορύβου. Στην περίπτωση των ιδιοκτητών, όµως, και ειδικότερα όσον
αφορά στο ενδεχόµενο αλλαγής κατοικίας, αν και θεωρητικά το σενάριο δικαιολογείται,
στην πράξη παρουσιάζονται δυσκολίες στην παρουσίαση και κατανόησή του, εποµένως
και στην εξαγωγή µίας αντιπροσωπευτικής προθυµίας πληρωµής. Με τη συγκεκριµένη
ερώτηση επιζητείται η προθυµία πληρωµής για αγορά νέας κατοικίας. Η τιµή, όµως, που
παρουσιάζεται από το δείγµα αναµένεται να είναι µάλλον ενδεικτική και αφορά περισ-
σότερο σε ένα ποσό σύµφωνο µε τα οικονοµικά του αποκρινόµενου, χωρίς να λαµβάνει
υπόψη µε λεπτοµέρεια τα χαρακτηριστικά της νέας κατοικίας, ώστε να είναι συγκρίσιµη
µε την υπάρχουσα. Επιπλέον, αν και είναι τελείως υποθετική, η κατάσταση περιπλέκεται
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ακόµη περισσότερο από παράγοντες όπως η δυσκολία απόφασης εγκατάλειψης µίας
ιδιόκτητης κατοικίας, το γεγονός ότι κάποιοι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να αποπληρώ-
νουν το στεγαστικό δάνειο της υπάρχουσας κατοικίας τους, ή ότι κάποιοι µετακόµισαν
πρόσφατα και δεν είναι καν σε θέση να σκεφτούν νέο ενδεχόµενο αλλαγής. Έτσι, δύσκο-
λα τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης ερώτησης µπορεί να τεθούν υπό εκµετάλλευση.

2.3 ∆ιαδικασίες διανοµής Ερωτηµατολογίου

Όπως προαναφέρθηκε, η ανάγκη για γρήγορη και ελεγχόµενη προώθηση του Ερωτηµατο-
λογίου οδήγησε στην απόφαση διανοµής του εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλονίκης. Η διανοµή έλαβε χώρα κατά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου 2004, και
πιο συγκεκριµένα στις εξής εγκαταστάσεις:

• Στο Κεντρικό Κτίριο της Πολυτεχνικής Σχολής

• Στο Κτίριο Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων και Χηµικών Μηχανικών

• Στο Γενικό Τµήµα της Πολυτεχνικής Σχολής

• Στο Κτίριο Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών

• Στο Κτίριο ∆ιοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Το δείγµα, η σύνθεση του οποίου ήταν τυχαία, περιλάµβανε µέλη ∆ΕΠ6, Ε∆Π7, Ε∆ΤΠ8 και
λοιπούς υπαλλήλους, καθώς επίσης και φοιτητές και Υποψήφιους ∆ιδάκτορες. Η παράδοση
των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιούνταν κατά τις συνήθεις εργάσιµες πρωινές ώρες µε
κατ’ ιδίαν επαφή, ενώ η παραλαβή τους µε νέα επίσκεψη την επόµενη ηµέρα.

Κατά την προώθηση εκτιµάται ότι παραδόθηκαν προς συµπλήρωση συνολικά περί τα 350
ερωτηµατολόγια, ενώ µετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών το πλήθος των ερωτηµα-
τολογίων που παραλήφθηκαν συµπληρωµένα καταµετρήθηκε στα 212. Έτσι, εκτιµάται ένα
ποσοστό ανταπόκρισης του δείγµατος γύρω στο 60%. Επίσης, επισηµαίνεται ότι στάλθηκαν
δοκιµαστικά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου επιπλέον 20 ερωτηµατολόγια σε ηλεκτρονική
µορφή, σε φοιτητές που επελέγησαν τυχαία από το ευρετήριο χρηστών του ηλεκτρονικού
δικτύου AuthNet9. Μετά από εύλογο χρονικό διάστηµα παρελήφθησαν µόλις 3.

Τέλος, µετά από έλεγχο απορρίφθηκε από το δείγµα ένας µικρός αριθµός που αφορούσε σε
ερωτηµατολόγια που παρουσίαζαν ελλείψεις σε κρίσιµες ερωτήσεις, όπως το αντιληπτό επί-
πεδο θορύβου ή το ετήσιο εισόδηµα, ή είχαν αναπάντητο µεγάλο αριθµό ερωτηµάτων.

Κατά συνέπεια, το τελικό συνολικό µέγεθος του δείγµατος της παρούσας διερεύνησης
προσδιορίζεται σε:

                                                     
6 ∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
7 Επιστηµονικό ∆ιδακτικό Προσωπικό
8 Ειδικό ∆ιοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό
9 http://ldap.auth.gr
Ν = 195 άτοµα
24
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Ασφαλώς το µέγεθος αυτό ίσως να µην είναι επαρκές για την εξαγωγή αξιόπιστων συµπερα-
σµάτων της συµπεριφοράς του πληθυσµού. Άλλωστε και ο ίδιος ο πληθυσµός που επελέγη
ίσως να µην είναι αντιπροσωπευτικός του αντίστοιχου πληθυσµού της Θεσσαλονίκης, για
λογαριασµό του οποίου επιχειρείται να γενικευτεί η συγκεκριµένη έρευνα. Ωστόσο, και
δεδοµένων των περιορισµών που επιβάλλονται, το παρόν ενέχει περισσότερο το χαρακτήρα
µίας πρώτης διερεύνησης της συµπεριφοράς ως προς τον κυκλοφοριακό θόρυβο, παρά µίας
έρευνας από την οποία αναµένονται καθοριστικά και αξιόπιστα εξαγόµενα, οπότε και η
αντιµετώπισή της θα πρέπει να είναι ανάλογη.

2.4 Επεξεργασία δεδοµένων

Μετά από την οριστικοποίηση των ερωτηµατολογίων που θα συµµετείχαν στην έρευνα των
συµπερασµάτων, ακολούθησε η ανάλυση και αξιολόγηση των δεδοµένων που ελήφθησαν.
Για την ταχεία και αποτελεσµατική διαχείρισή τους, τα στοιχεία όλων των ερωτηµατολογίων
εισήχθησαν σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε τη µορφή λογιστικού φύλλου, όπου τα
στοιχεία κάθε ερωτηµατολογίου σχηµάτισαν από µία ξεχωριστή εγγραφή. Η βάση δεδο-
µένων που σχηµατίστηκε παρατίθεται στο Παράρτηµα Β’ του παρόντος.

Η επεξεργασία των στοιχείων, οι συσχετισµοί και τα περιγραφικά διαγράµµατα επί της
βάσης δεδοµένων πραγµατοποιήθηκαν µε τη βοήθεια του λογιστικού φύλλου. Η παρουσί-
αση, ο σχολιασµός τους και η εξαγωγή των τελικών συµπερασµάτων της έρευνας αποτελεί το
αντικείµενο των επόµενων Κεφαλαίων του παρόντος.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

το Κεφάλαιο 2 παρουσιάστηκαν οι διαδικασίες που έλαβαν χώρα στα πλαίσια της
προώθησης του Ερωτηµατολογίου και προσδιορίστηκε το δείγµα του πληθυσµού
που αποφασίστηκε να συµµετέχει στην έρευνα, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών
περιορισµών που επιβάλλονταν από τις συνθήκες. Αναφέρθηκε δε ότι το µέγεθος

και η σύνθεση του δείγµατος θα πρέπει να οδηγήσουν στην αντιµετώπιση µε φειδώ της αξιο-
πιστίας των αποτελεσµάτων, καθώς είναι γεγονός ότι η τελευταία εξαρτάται από το βαθµό
στον οποίο το δείγµα αντιπροσωπεύει τον πραγµατικό πληθυσµό. Για το λόγο αυτό, κρίνεται
αναγκαία η επεξεργασία και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών στοιχείων που δια-
µορφώνουν το προφίλ του δείγµατος, όπως τα µεµονωµένα ατοµικά, οικογενειακά, οικονο-
µικά και λοιπά χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά κατοικίας, ώστε να
υπάρχει ανά πάσα στιγµή η δυνατότητα ελέγχου του και σύγκρισης µε το αντίστοιχο του
πραγµατικού πληθυσµού.

Η διασαφήνιση της εικόνας του δείγµατος είναι απαραίτητη και για έναν ακόµη λόγο, αυτόν
της µετέπειτα διασύνδεσης των σχετικών χαρακτηριστικών µε τη συµπεριφορά ως προς τον
κυκλοφοριακό θόρυβο. Αν και στο Κεφάλαιο 4 θα πραγµατοποιηθεί µία συνδυασµένη ειδική
ερµηνεία της εξάρτησης της εν λόγω συµπεριφοράς από τα χαρακτηριστικά αυτά, θα ήταν
σκόπιµο να έχει διαµορφωθεί εκ των προτέρων και µία καθολική εικόνα που να εκφράζει το
δείγµα.

Έτσι, στο παρόν Κεφάλαιο παρατίθεται και σχολιάζεται µία σειρά περιγραφικών διαγραµ-
µάτων για το δείγµα. Σκοπός είναι η διαµόρφωση µίας γενικής εικόνας αναφορικά µε τα
διάφορα χαρακτηριστικά του δείγµατος, πλην των σχετικών µε τον κυκλοφοριακό θόρυβο,
που αποτελούν αντικείµενο του επόµενου Κεφαλαίου. Ειδικότερα, τα στοιχεία αφορούν στα
ατοµικά, οικογενειακά, κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά, καθώς και στα χαρακτη-
ριστικά κατοικίας, αντλούµενα από τη βάση δεδοµένων των απαντήσεων που διαµορφώθηκε
µετά από την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων.

Σ
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3.1 Ατοµικά χαρακτηριστικά δείγµατος

Στο ∆ιάγραµµα 3.1 παρατίθεται η κατανοµή του δείγµατος κατά φύλο. Αντίστοιχα, στο ∆ιά-
γραµµα 3.2 δίνεται η κατανοµή κατά ηλικία.

Όπως φαίνεται, η κατανοµή των αποκρινόµενων κατά φύλο είναι σχεδόν ισοδύναµη (96
άντρες και 99 γυναίκες). Υπό αυτές τις συνθήκες, η σύνθεση κατά φύλο του δείγµατος προσο-
µοιάζει και στην πραγµατική αναλογία του πληθυσµού. Επαναλαµβάνεται ότι η διερεύνηση
της επιρροής του φύλου, όπως και διαφόρων λοιπών χαρακτηριστικών, στη συµπεριφορά ως
προς τον κυκλοφοριακό θόρυβο, θα λάβει χώρα στο Κεφάλαιο 4.

Αντίστοιχα, η κατανοµή κατά ηλικία δείχνει υπεροχή στο δείγµα του ηλικιακού φάσµατος
των 35-50 ετών, κάτι που άλλωστε είναι και αναµενόµενο, αφού εκτιµάται ότι αντιπροσω-
πεύει τους περισσότερους εργαζόµενους στην ακαδηµαϊκή κοινότητα. Ένα µικρό ποσοστό
της τάξης του 10% εκπροσωπεί τη νεανική ηλικία των 18-25 ετών, η οποία στη συντριπτική
της πλειοψηφία αποτελείται από φοιτητές, ήτοι άτοµα που δεν έχουν εισόδηµα από δική
τους εργασία. Το γεγονός αυτό προσδίδει στη συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα ιδιαίτερο
χαρακτήρα σχετικά µε την παρούσα µελέτη, καθώς η έλλειψη ίδιων οικονοµικών πόρων
αναµένεται να επηρεάσει τις προτιµήσεις ως προς την προθυµία πληρωµής για τον κυκλοφο-
ριακό θόρυβο. Επίσης, επισηµαίνεται ότι δεν απάντησαν, και έτσι δεν συµπεριλαµβάνονται
στη µελέτη, άτοµα ηλικίας άνω των 70 ετών, δηλαδή ηλικιωµένοι. Το γεγονός αυτό στερεί
από τα συµπεράσµατα την επιρροή µίας ηλικιακά ευαίσθητης οµάδας πληθυσµού.
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∆ιάγραµµα 3.1: Κατανοµή δείγµατος
κατά φύλο.
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Στο ∆ιάγραµµα 3.3 παρατίθεται η κατανοµή του δείγµατος κατά µορφωτικό επίπεδο.

Από το εν λόγω διάγραµµα διαπιστώνεται αυτό που ούτως ή άλλως ήταν αναµενόµενο, δη-
λαδή η κυριαρχία του ανώτερου και ανώτατου επιπέδου εκπαίδευσης. Κάτι τέτοιο είναι εύ-
λογο, καθώς το στοχοθετηµένο δείγµα αφορούσε σε µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Κατά
συνέπεια, γίνεται σαφές ότι η παρούσα µελέτη αφορά ουσιαστικά µόνο σε άτοµα υψηλού
µορφωτικού επιπέδου, αποκτώντας µία τάση που είναι αµφίβολο κατά πόσο επηρεάσει τα
τελικά αποτελέσµατα, ή κατά πόσο θα έπρεπε να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει µόνο το υψη-
λό µορφωτικό επίπεδο, και όχι και τα υπόλοιπα. Το ζήτηµα που τίθεται είναι εάν το µορφω-
τικό επίπεδο ενός ατόµου επηρεάζει τις προτιµήσεις του ως προς το θόρυβο και την ανάλογη
προθυµία πληρωµής. Το ελάχιστο πλήθος απαντήσεων στα υπόλοιπα µορφωτικά επίπεδα
καθιστά ουσιαστικά αδύνατη τη συσχέτιση των εν λόγω προτιµήσεων µε το µορφωτικό
επίπεδο στα πλαίσια της παρούσας διερεύνησης, οπότε το ερώτηµα παραµένει ανοιχτό.
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∆ιάγραµµα 3.3: Κατανοµή µορφωτικού επιπέδου.
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3.2 Οικογενειακά χαρακτηριστικά δείγµατος

Τα διαγράµµατα αυτής της Παραγράφου αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση των απο-
κρινόµενων. Στο ∆ιάγραµµα 3.4 φαίνεται η κατανοµή του δείγµατος κατά οικογενειακή
κατάσταση, ενώ στο ∆ιάγραµµα 3.5 η κατανοµή κατά αριθµό παιδιών.

Η σηµασία της οικογενειακής κατάστασης του αποκρινόµενου έγκειται στο ότι η διαµόρ-
φωση των προτιµήσεών του ως προς το θόρυβο και τις αξίες κατοικίας είναι δυνατόν να
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ύπαρξη οικογένειας. Άλλωστε, και η οικονοµική διαχεί-
ριση γίνεται πλέον όχι σε ατοµικό επίπεδο, αλλά βάσει της µονάδας του νοικοκυριού, το
εισόδηµα του οποίου διαµορφώνεται από το αντίστοιχο αµφότερων των συζύγων.

Από τα διαγράµµατα διαπιστώνεται ότι η ελαφρά πλειοψηφία του δείγµατος (58%) αφορά
σε έγγαµους. Θα έλεγε κανείς ότι, δεδοµένου του µικρού ποσοστού συµµετοχής της νεανικής
ηλικίας των 18-25 ετών στο δείγµα (10%, βλ. ∆ιάγραµµα 3.2), το ποσοστό των αγάµων είναι
αυξηµένο. ∆ιερευνώντας περαιτέρω τη σύνθεση του τµήµατος των αγάµων µε τη βοήθεια της
βάσης δεδοµένων, διαπιστώνεται ότι άγαµοι είναι όλοι οι εκπρόσωποι ηλικίας 18-25 ετών, 45
από τους συνολικά 58 εκπροσώπους ηλικίας 25-35 ετών (ποσοστό 78%), καθώς και λογικά
ποσοστά από τις ηλικίες των 35-50 (11%) και 50-70 (19%) ετών. Παρατηρείται, δηλαδή, ότι οι
άγαµοι προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις ηλικίες έως 35 ετών. Κάτι τέτοιο συµβαδίζει
και µε την ευρύτερη κοινωνική διαπίστωση που θέλει να αυξάνεται ολοένα και περισσότερο
η ηλικία γάµου, ωστόσο θα πρέπει να είναι κανείς φειδωλός µε το συγκεκριµένο δείγµα της
µελέτης, καθώς αφορά συντριπτικά σε άτοµα υψηλού επιπέδου µόρφωσης. Είναι πιθανόν ότι
άτοµα χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου προχωρούν σε γάµο εν γένει σε µικρότερη ηλικία.

Επίσης, µε τη βοήθεια των διαγραµµάτων και της βάσης δεδοµένων διαπιστώνεται ότι το
86% των εγγάµων έχει παιδιά, που σηµαίνει ότι µε ένα αποδεκτό ποσοστό ασφαλείας µπορεί
εν γένει να θεωρηθεί ότι οι έγγαµοι έχουν παιδιά. Επίσης, από όσους έχουν παιδιά οι περισ-
σότεροι έχουν από δύο (ποσοστό 60%), ένα χαµηλότερο ποσοστό έχει ένα παιδί (31%), ενώ
ελάχιστοι (9%) έχουν από τρία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ουδείς δήλωσε πολύτεκνος.
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∆ιάγραµµα 3.4: Κατανοµή δείγµατος κατά
οικογενειακή κατάσταση.
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3.3 Εργασιακά χαρακτηριστικά - Ελεύθερος χρόνος

Στο ∆ιάγραµµα 3.6 δίνεται η κατανοµή του δείγµατος κατά είδος εργασίας, ενώ στο ∆ιά-
γραµµα 3.7 κατά ωράριο εργασίας.

Από το ∆ιάγραµµα 3.6 διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία του δείγµατος αφορά σε δηµόσιους
υπαλλήλους, ένα ακόµη αναµενόµενο γεγονός δεδοµένου του δείγµατος που επελέγη να
προσεγγιστεί, ενώ ένα µικρό ποσοστό αποτελείται από φοιτητές και ελεύθερους επαγγελ-
µατίες. Σηµειώνεται ότι τα µέλη ∆ΕΠ και Ε∆Π δηλώθηκαν ως δηµόσιοι υπάλληλοι.
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∆ιάγραµµα 3.6: Κατανοµή είδους εργασίας.
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∆ιάγραµµα 3.7: Κατανοµή ωραρίου εργασίας.
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Ταυτόχρονα, από το ∆ιάγραµµα 3.7 φαίνεται ότι αντίστοιχα το ωράριο εργασίας του δείγ-
µατος είναι κατά κύριο λόγο πρωινό. Το είδος του ωραρίου έχει σηµασία στα πλαίσια της
διαµόρφωσης του αντιληπτού επιπέδου θορύβου από τον αποκρινόµενο, από τη στιγµή που
αντικείµενο της µελέτης αποτελεί ο κυκλοφοριακός θόρυβος στο χώρο κατοικίας. Το πρωινό
ωράριο σηµαίνει ότι το δείγµα απουσιάζει από την κατοικία κατά τις πρωινές ώρες, που
συνήθως υπάρχει και περισσότερη κίνηση στις οδούς, άρα και υψηλότερα επίπεδα θορύβου,
οπότε αυτά δύσκολα υπεισέρχονται στο αντιληπτό επίπεδο που δηλώνει ο αποκρινόµενος.
Επίσης, η σταθερότητα του ωραρίου εργασίας, και αντίστοιχα παραµονής στο χώρο κατοι-
κίας, δίνει τη δυνατότητα στον αποκρινόµενο για σαφέστερη αντίληψη σχετικά µε το θόρυ-
βο. Σε γενικές γραµµές, πάντως, το σταθερό πρωινό ωράριο εργασίας αποτελεί τυπικό χαρα-
κτηριστικό του πληθυσµού ενός σύγχρονου αστικού κέντρου.

Για τη διαµόρφωση πιο σαφούς εικόνας όσον αφορά στην παραµονή στο χώρο κατοικίας, θα
µπορούσε κανείς να λάβει υπόψη και το πού διατίθεται ο ελεύθερος χρόνος, σύµφωνα µε το
∆ιάγραµµα 3.8.

Όπως φαίνεται, σε γενικές γραµµές το δείγµα δαπανάει τον ελεύθερό του χρόνο στο σπίτι,
οπότε και η υπόθεση της συµπληρωµατικότητας των ωραρίων εργασίας και παραµονής στο
χώρο κατοικίας πληρούται.
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∆ιάγραµµα 3.8: Κατανοµή κατά διάθεση
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3.4 Οικονοµικά χαρακτηριστικά δείγµατος

Τα οικονοµικά χαρακτηριστικά που έγιναν διαθέσιµα από την έρευνα ερωτηµατολογίου
αφορούν στο ετήσιο εισόδηµα των αποκρινόµενων. Στο ∆ιάγραµµα 3.9 παρατίθεται η κατα-
νοµή εισοδήµατος του δείγµατος.

Τα εισοδηµατικά χαρακτηριστικά των αποκρινόµενων έχουν ιδιαίτερη σηµασία, καθώς
αποτελούν καθοριστικό παράγοντα περιορισµού στη συµπεριφορά προθυµίας πληρωµής.
Από το διάγραµµα διακρίνεται ότι η κατανοµή του εισοδήµατος παρουσιάζει µία αυξηµένη
συγκέντρωση στην κατηγορία € 10000-20000, µε φθίνουσα τάση της συχνότητας εµφάνισης
για τις εκατέρωθεν κατηγορίες. Σχετικά αυξηµένο είναι το και το µερίδιο της εισοδηµατικής
κατηγορίας € 5000-10000. Τέλος, αναφορικά µε την κατηγορία εισοδήµατος µικρότερου των
€ 5000, τονίζεται ότι το 76% αποτελείται από φοιτητές, δηλαδή άτοµα που εν γένει δεν εργά-
ζονται και δεν έχουν δικό τους εισόδηµα. Ουσιαστικά, δηλαδή, η κατηγορία αυτή εκφράζει
µηδενικό εισόδηµα από προσωπική εργασία.

Θα έλεγε κανείς ότι αυτή η εικόνα δίνει µε αρκετή παραστατικότητα το εισοδηµατικό προφίλ
του δείγµατος. Πρόκειται για ένα δείγµα δηµόσιων υπαλλήλων, µε ένα µέσο εισόδηµα, της
τάξης των € 10000-20000. Το δείγµα αυτό δε, είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό της τυπικής
σύγχρονης πραγµατικότητας.
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∆ιάγραµµα 3.9: Κατανοµή εισοδήµατος.
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3.5 Χαρακτηριστικά κατοικίας δείγµατος

Στις προηγούµενες Παραγράφους παρατέθηκαν διάφορα στοιχεία που αφορούσαν τους
ίδιους τους αποκρινόµενους. Αντικείµενο της παρούσας Παραγράφου αποτελεί ο σχηµατι-
σµός της εικόνας που αφορά στα χαρακτηριστικά κατοικίας του δείγµατος.

Στο ∆ιάγραµµα 3.10 δίνεται η κατανοµή του δείγµατος κατά το είδος της κατοικίας που
διαµένει, ενώ στο ∆ιάγραµµα 3.11 η αντίστοιχη κατανοµή κατά ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Η εικόνα που δίνουν τα διαγράµµατα αναφορικά µε τα βασικά χαρακτηριστικά της κατοι-
κίας, είδος και ιδιοκτησιακό καθεστώς, είναι σαφής. Η πλειοψηφία των αποκρινόµενων, σε
ένα ποσοστό 89%, διαµένει σε διαµέρισµα πολυκατοικίας, εικόνα τυπική για ένα αστικό
κέντρο όπως το υπό µελέτη. Σε σχέση µε τον κυκλοφοριακό θόρυβο, η σηµασία της διαµονής
σε πολυκατοικία έγκειται στο ότι τα διαµερίσµατα µπορεί να βρίσκονται σε διάφορους ορό-
φους, αντίστοιχες υψοµετρικές στάθµες, οπότε ενδεχοµένως το επίπεδο θορύβου που φτάνει
στο επίπεδο της κατοικίας διαφέρει από το αντίστοιχο που γεννάται στο επίπεδο της οδού.
Το γεγονός αυτό ασφαλώς έχει επιπτώσεις στο αντιληπτό επίπεδο θορύβου που δηλώνει ο
αποκρινόµενος, άρα και στην οικονοµική αξιολόγησή του εκ µέρους του, µέσα από τη διάθε-
ση για πληρωµή.

Αντίστοιχα, όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της κατοικίας, το 75% του δείγµατος
είναι και ιδιοκτήτες της κατοικίας στην οποία διαµένουν. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα αποτε-
λεί µία χώρα µε υψηλό επίπεδο ιδιοκτησίας, οπότε η εικόνα αυτή δεν ξαφνιάζει. Ωστόσο, θα
πρέπει να τονιστεί ότι το δείγµα συντίθεται εν γένει από µορφωµένους και ευκατάστατους
δηµόσιους υπαλλήλους, γεγονός που ενδεχοµένως να αυξάνει προς τα άνω το µερίδιο ιδιο-
κατοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το υψηλό ποσοστό ιδιοκτησίας προκαλεί δυσκολίες
σε µία µελέτη όπως και η παρούσα, όπου διερευνάται η οικονοµική αποτίµηση του θορύβου
βάσει της διάθεσης πληρωµής για κατοικία. Για τους ενοικιαστές είναι εύκολη η τοποθέτηση
στην υποθετική κατάσταση της αλλαγής κατοικίας λόγω θορύβου, και συνακόλουθα η
εξαγωγή της αυξηµένης προθυµίας πληρωµής. Για τους ιδιοκτήτες, όµως, κάτι τέτοιο είναι
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αρκετά δύσκολο, καθώς η υπόθεση αλλαγής κατοικίας και η αντίστοιχη εξαγωγή µίας αξιό-
πιστης προθυµίας πληρωµής, και µάλιστα σε µία σαφή µορφή, φαντάζουν εξωπραγµατικά.
Το γεγονός αυτό κατέστη σαφές και από τα αποτελέσµατα της έρευνας, όπως και από την
ίδια την επαφή και τις συζητήσεις µε το δείγµα κατά τη διαδικασία διανοµής και παραλαβής
των ερωτηµατολογίων.

Στο ∆ιάγραµµα 3.12 δίνεται η κατανοµή του δείγµατος κατά το εµβαδόν κατοικίας του.

Όπως διακρίνεται, η πλειοψηφία των κατοικιών βρίσκεται στο φάσµα των 60 έως 150 m2,
δηλαδή αφορά σε συνήθη διαµερίσµατα µικροµεσαίου και µεσαίου µεγέθους. Ειδικότερα, το
προβάδισµα ανήκει στην κατηγορία 60-100 m2, που αφορά σε συνήθη σπίτια µε 2-3 υπνο-
δωµάτια, ενώ αξιόλογο µερίδιο κατέχει και η κατηγορία 100-150 m2, αντιπροσωπεύουσα
µεγαλύτερα διαµερίσµατα µε 3-4 υπνοδωµάτια. Μικρό µερίδιο ανήκει στις µικρές κατοικίες
εµβαδού µικρότερου των 60 m2, που σηµειωτέον ότι κατοικούνται σχεδόν αποκλειστικά από
άγαµους (24 από τις 27), και πάντως όχι απαραίτητα από φοιτητές, καθώς και στις µεγάλες
κατοικίες εµβαδού µεγαλύτερου των 150 m2. Σε γενικές γραµµές, τα στοιχεία αυτά συµφω-
νούν και µε την εικόνα του δείγµατος όπως έχει διαµορφωθεί µέχρι στιγµής.
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∆ιάγραµµα 3.12: Κατανοµή εµβαδού κατοικίας.
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Στο ∆ιάγραµµα 3.13 παρατίθεται η κατανοµή κατά ηλικία του κτιρίου της κατοικίας του
δείγµατος.

Από το διάγραµµα διακρίνεται η αύξουσα τάση κατανοµής της ηλικίας των κτιρίων κατοι-
κίας, µε τη συχνότητα εµφάνισης των παλαιότερων κτιρίων να αυξάνεται ολοένα και περισ-
σότερο. Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία άνω των 40 ετών.

Ερµηνεύοντας τα αποτελέσµατα, θα µπορούσε κανείς να καταλήξει σε δύο εναλλακτικές
απόψεις. Κατά την πρώτη από αυτές, εάν τα εξαγόµενα της συγκεκριµένης ερώτησης προς το
δείγµα εκφράζουν µε επαρκή αξιοπιστία και τον πραγµατικό πληθυσµό, το συµπέρασµα στο
οποίο θα µπορούσε κανείς να καταλήξει είναι ότι ο οικονοµικός χρόνος ζωής των κτιρίων
κατοικίας της Θεσσαλονίκης προσεγγίζει τα 40-50 έτη. Με αυτόν τον τρόπο δικαιολογείται
και η αύξηση της συχνότητας εµφάνισης µε την αύξηση της ηλικίας του κτιρίου. Από την
άλλη, όµως, αυτό που θα µπορούσε να ισχύει είναι ότι το µορφωµένο και οικονοµικά ευκα-
τάστατο δείγµα της µελέτης ενδεχοµένως εµφανίζει µία τάση διαµονής σε νεότερες περιοχές
του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης, περιορίζοντας έτσι το τµήµα των κα-
τοικιών που κατασκευάστηκαν πριν από τα µέσα της δεκαετίας του ’60, και µη επιτρέποντας
συµπεράσµατα σχετικά µε τον οικονοµικό χρόνο ζωής. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, µία
σχετική διερεύνηση ξεφεύγει, πλέον, και από τους σκοπούς του παρόντος.

Επιστρέφοντας στο αντικείµενο της οικονοµικής αποτίµησης του κυκλοφοριακού θορύβου,
επισηµαίνεται ότι η παλαιότητα του κτιρίου κατοικίας έχει διττή σηµασία. Από τη µία, ενδέ-
χεται να αποτελεί παράγοντα επιρροής του αντιληπτού επιπέδου θορύβου, καθώς παλαιό-
τερες κατασκευές στερούνται ηχοµονωτικής ποιότητας, και πολλές φορές και επαρκούς
συντήρησης, οπότε στο εσωτερικό της κατοικίας το ίδιο επίπεδο θορύβου που υφίσταται στην
οδό, ενοχλεί περισσότερο. Από την άλλη, ένας κάτοικος σε µικρής ηλικίας κατοικία δύσκολα
θα σκέφτονταν το ενδεχόµενο αλλαγής, ενώ ένας κάτοικος σε παλαιότερη κατασκευή ενδε-
χοµένως να παρουσίαζε ευκολότερα σχετική προθυµία. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα
πρέπει να αποδεσµευτεί η προθυµία πληρωµής για τον κυκλοφοριακό θόρυβο από την
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∆ιάγραµµα 3.13: Κατανοµή ηλικίας κτιρίου.
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προθυµία πληρωµής για µετακόµιση σε µία νεότερη, άρα και συµβατικά ακριβότερη, κατοι-
κία, όπως και από κάθε παρόµοιο παράγοντα, γεγονός που έχει θιχτεί και σε άλλα σηµεία
του παρόντος συγγράµµατος.

Στο ∆ιάγραµµα 3.14 δίνεται η κατανοµή του δείγµατος κατά την έννοια της θέσης της κατοι-
κίας του σε σχέση µε την οδό.

Όπως είναι φανερό, η θέση της κατοικίας σε σχέση µε την οδό, όπου και γεννάται ο κυκλοφο-
ριακός θόρυβος, αποτελεί και αυτή παράγοντα επιρροής του επιπέδου θορύβου που φτάνει
στο εσωτερικό της οικίας, οπότε και επηρεάζει το αντιληπτό επίπεδο σε σχέση µε το πραγµα-
τικό επί της οδού. Τα αποτελέσµατα του διαγράµµατος είναι αναµενόµενα, δείχνοντας ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των κατοικιών διαθέτει πρόσωπο στην οδό, έχοντας ενδεχοµένως
και πρόσωπο σε πρασιά. Ένα µικρό µερίδιο αφορά σε γωνιακές κατοικίες, µε πρόσωπα σε
δύο οδούς, οι οποίες αναµένεται να πλήττονται περισσότερο από κυκλοφοριακό θόρυβο, ενώ
µία µικρή µειοψηφία αφορά σε κατοικίες που είναι προσανατολισµένες µόνο σε πρασιά,
δηλαδή σε εσωτερικό ακάλυπτο χώρο. Κατά συνέπεια, µπορεί να θεωρηθεί µε επαρκή βεβαι-
ότητα ότι το σύνολο σχεδόν των κατοικιών είναι άµεσα προσανατολισµένο σε οδό, όπου και
παράγεται το πρόβληµα του κυκλοφοριακού θορύβου.
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∆ιάγραµµα 3.14: Κατανοµή θέσης κατοικίας.
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3.6 Συµπεράσµατα - Σύνοψη

Στο Κεφάλαιο αυτό παρατέθηκε µία σειρά από διαγράµµατα σχετικά µε διάφορα χαρακτη-
ριστικά του δείγµατος, τα οποία αντλήθηκαν από τη βάση δεδοµένων των απαντήσεων των
αποκρινόµενων. Σκοπός της παράθεσης αυτής ήταν η διασαφήνιση µίας γενικής εικόνας που
εκφράζει καθολικά το δείγµα, η σηµασία της οποίας αυξάνεται δεδοµένων των περιορισµών
που οδήγησαν στην επιλογή µίας εντελώς συγκεκριµένης οµάδας ερωτούµενων, σύµφωνα µε
τα όσα εκτίθενται στο Κεφάλαιο 2. Επιπλέον, η εικόνα αυτή θα φανεί χρήσιµη και στα
πλαίσια της ερµηνείας των αποτελεσµάτων σχετικά µε τη συµπεριφορά του δείγµατος ως
προς τον κυκλοφοριακό θόρυβο και τις αξίες κατοικίας.

Τα διαγράµµατα που παρατέθηκαν αφορούν σε ατοµικά, οικογενειακά, εργασιακά και οικο-
νοµικά χαρακτηριστικά, καθώς και σε χαρακτηριστικά κατοικίας του δείγµατος. Τα συµπε-
ράσµατα από την ανάλυσή τους είναι στις περισσότερες περιπτώσεις σαφή και παραστατικά,
αλλά και αναµενόµενα βάσει του δείγµατος που επελέγη.

Συνοπτικά, λοιπόν, και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, η διερεύνηση αφορά σε
γενικές γραµµές σε ένα δείγµα υψηλού µορφωτικού επιπέδου, αποτελούµενο από εκπροσώ-
πους µέσης ηλικίας (25-70 ετών), εργαζόµενους ως δηµόσιοι υπάλληλοι στο χώρο του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Η κατανοµή κατά φύλο είναι ισορροπηµένη, ενώ
η ελαφρά πλειοψηφία του δείγµατος αφορά σε έγγαµους µε παιδιά, κατά κύριο λόγο δύο σε
αριθµό. Καθόσον πρόκειται για δηµόσιους υπαλλήλους, το ωράριο εργασίας είναι κατά
κύριο λόγο πρωινό, µε τον υπόλοιπο χρόνο πέραν της εργασίας να δαπανάται στο σπίτι.
Από πλευράς οικονοµικών χαρακτηριστικών, το δείγµα αντιπροσωπεύεται από µία περίπου
κανονική κατανοµή ετήσιου εισοδήµατος, µε την πλειοψηφία να τοποθετείται στο φάσµα
του µέσου εισοδήµατος των € 10000-20000.

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά κατοικίας, η πλειοψηφία αναφέρεται σε ιδιόκτητα διαµε-
ρίσµατα πολυκατοικιών, µέσου µεγέθους, µε εµβαδόν που κυµαίνεται στο φάσµα 60-150 m2,
ενώ οι περισσότερες κατοικίες διαθέτουν πρόσοψη σε οδό. Η κατανοµή της ηλικίας των κτι-
ρίων κατοικίας είναι αύξουσα, µε ένα άνω όριο στα 40 περίπου έτη.

Το ερώτηµα που ανακύπτει είναι κατά πόσο το προφίλ του δείγµατος που περιγράφηκε
παραπάνω είναι σε θέση να δώσει αξιόπιστα αποτελέσµατα, που αντιπροσωπεύουν ολόκλη-
ρο τον πληθυσµό. Είναι σαφές ότι οι περιορισµοί που επέβαλλαν οι συνθήκες δεν επέτρεψαν
µία περισσότερο εµπεριστατωµένη και αντιπροσωπευτική έρευνα, επιβάλλοντας µία δειγµα-
τοληψία µεροληπτική. Επίσης, και η ίδια η δειγµατοληψία παρουσιάζει αδυναµίες και
προβλήµατα, όπως το ολιγοπληθές δείγµα των 195 ατόµων ή η απουσία των ηλικιωµένων.
Έτσι, τονίζεται ότι σκοπό του παρόντος δεν αποτελεί η πραγµατοποίηση µίας έγκυρης και
αντιπροσωπευτικής µελέτης προθυµίας πληρωµής, παρά µία πρώτη προσέγγιση διερεύνησης
τάσεων και προβληµάτων σχετικά µε την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού προβλήµατος
του κυκλοφοριακού θορύβου από τους κατοίκους ενός αστικού κέντρου.
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εδοµένου ότι το αντικείµενο του παρόντος συνίσταται στην οικονοµική αποτίµηση
του κυκλοφοριακού θορύβου µέσω της µεταβολής των αξιών κατοικίας, το βασικό-
τερο µέρος του αφορά στη διερεύνηση των χαρακτηριστικών και συµπεριφορών
εκείνων του δείγµατος, που ερµηνεύουν και καθορίζουν τις προτιµήσεις του ως

προς το θόρυβο. Ο θόρυβος, και σε αστικό περιβάλλον κατά κύριο λόγο ο αντίστοιχος
κυκλοφοριακός, αποτελεί ίσως την περισσότερο αισθητή περιβαλλοντική επιβάρυνση, καθώς
είναι άµεσα ενοχλητικός στους εκτεθειµένους. Παρόλα αυτά, τόσο ο βαθµός στον οποίο
γίνεται ενοχλητικός, όσο και η αξία που αποδίδεται στην εν λόγω ενόχληση, διαφέρουν από
άτοµο σε άτοµο, υπό την επιρροή διαφόρων φυσικών και προδιαθεσιακών παραγόντων,
αποτελούν δε δύο σηµαντικές συνιστώσες που συνθέτουν τις προτιµήσεις ως προς το θόρυβο,
και συνακόλουθα καθορίζουν την οικονοµική του αξία. Θα έλεγε κανείς ότι ο βαθµός στον
οποίο γίνεται ενοχλητικός ο θόρυβος αποτελεί έναν παράγοντα ποσοτικό, ενώ η σηµασία
που αποδίδεται στην ενόχλησή του έναν αντίστοιχο ποιοτικό.

Ως εκ τούτου, το κύριο ζήτηµα στην παρούσα διερεύνηση, που επιχειρεί να ιχνηλατήσει τις
περιβαλλοντικές προτιµήσεις, αποτελεί η απόπειρα διασύνδεσης της συµπεριφοράς του δείγ-
µατος ως προς τον κυκλοφοριακό θόρυβο και τις αξίες κατοικίας, µε διάφορους παράγοντες
που είναι δυνατόν να την επηρεάζουν. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αιτιολόγηση του
επιπέδου διάθεσης πληρωµής και η εξάρτησή του από τους εν λόγω παράγοντες, συµβάλ-
λοντας στη διασαφήνιση των αποτελεσµάτων µίας οικονοµικής αποτίµησης, πέρα από την
απλή παρουσίαση µίας στατικής τιµής οικονοµικού κόστους του κυκλοφοριακού θορύβου,
που µπορεί να εκφράζει µεν το δείγµα και τον πληθυσµό, δεν φαίνεται, όµως, να είναι
τεκµηριωµένο.

Οµολογουµένως οι παράγοντες επιρροής µπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο σύνθετοι,
αυτονόητοι ή προσδιορίσιµοι. Για έναν αποκρινόµενο που συγκεκριµένα δίνει ιδιαίτερη
σηµασία στην ηρεµία του ύπνου, η θέση του υπνοδωµατίου του σε σχέση µε την οδό θα
µπορούσε να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στο επίπεδο ενόχλησης που δηλώνει. Μία
σειρά, όµως, τέτοιων παραγόντων θα ήταν πολύ δύσκολο να µελετηθεί, τουλάχιστον στα
περιορισµένα πλαίσια του παρόντος. Όπως καταλαβαίνει κανείς, για την παρούσα διερεύ-
νηση υπάρχει δυνατότητα µελέτης µόνο για τους πιο χαρακτηριστικούς παράγοντες, όπως το
φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση και ασφαλώς το ετήσιο εισόδηµα, τα δεδοµένα
των οποίων ελήφθησαν από την έρευνα ερωτηµατολογίου που διενεργήθηκε. Η δε διείσδυση
και ανάλυση σε µεγαλύτερο βάθος και λεπτοµέρεια θα ήταν ίσως και ανούσια σε κάθε περί-
πτωση.

Στο παρόν, λοιπόν, Κεφάλαιο, που αποτελεί και το βασικό τµήµα της διερεύνησης, επιχειρεί-
ται η ανάλυση και συσχέτιση των χαρακτηριστικών του δείγµατος που αφορούν στον κυκλο-
φοριακό θόρυβο και στις συνεπαγόµενες µεταβολές στις αξίες κατοικίας. Όπως και στην
περίπτωση του Κεφαλαίου 3, η διερεύνηση πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια διαγραµµάτων
που αντλούνται από τη βάση δεδοµένων των απαντήσεων των αποκρινόµενων. Ειδικότερα,

∆
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δίνεται η εικόνα των απαντήσεων του δείγµατος στο τµήµα του Ερωτηµατολογίου σχετικά µε
τον κυκλοφοριακό θόρυβο, και στη συνέχεια λαµβάνει χώρα η µελέτη αιτιολόγησης της
συµπεριφοράς του δείγµατος ως προς τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν. Πριν από όλα
αυτά, όµως, παρατίθενται ορισµένα στοιχεία σχετικά µε το πραγµατικό και αντιληπτό επί-
πεδο θορύβου, διαχωρισµός καίριας σηµασίας όσον αφορά στο θόρυβο.

4.1 Πραγµατικό και αντιληπτό επίπεδο θορύβου

Ο θόρυβος αποτελεί ένα φυσικό φαινόµενο, το οποίο θα µπορούσε κανείς συµβατικά να
διαχωρίσει σε τρεις φάσεις, τη γέννηση, τη µετάδοσή του ως ήχος, και την αίσθησή του από
τον άνθρωπο και τα λοιπά έµβια όντα10. Όπως καταλαβαίνει κανείς, η παρεµβολή των
διαδικασιών µεταφοράς και αίσθησης, από τη στιγµή που ο θόρυβος παραχθεί και µέχρι να
γίνει αντιληπτός µε έναν συγκεκριµένο τρόπο από τον εκτεθειµένο, έχει ως αποτέλεσµα τη
µεταβολή του. Έτσι, η ίδια η µετάδοση µέσα από τον αέρα και µέχρι µία συγκεκριµένη
απόσταση ή, ακόµη πιο παραστατικά, η άµεση παρεµβολή ενός εµποδίου, έχουν ως συνέπεια
την αποµείωση του επιπέδου του και την αλλοίωσή του. Παρόµοιες είναι οι συνέπειες και
κατά τη διέλευσή του ήχου από τα ανθρώπινα όργανα ακοής, αλλά και κατά τη φάση επεξερ-
γασίας των ακουστικών σηµάτων από τον εγκέφαλο, για την υλοποίηση µίας συγκεκριµένης
εικόνας αντίληψής του. Η µορφολογία του αυτιού, τυχόν προβλήµατα ακοής, αλλά και
λοιποί ψυχοπνευµατικοί παράγοντες, έχουν ως συνέπεια τη µεταβολή του θορύβου που τελι-
κά γίνεται αντιληπτός.

Έτσι, είναι σηµαντικό να προχωρήσει κανείς στη διάκριση του επιπέδου θορύβου κατά δύο
έννοιες, του πραγµατικού και του αντιληπτού. Για την περίπτωση του κυκλοφοριακού θορύ-
βου και της έκθεσης σε αυτόν στο χώρο κατοικίας, ως πραγµατικό επίπεδο θορύβου θα µπο-
ρούσε να οριστεί το επίπεδο θορύβου που γεννάται από τα οχήµατα, ενώ ως αντιληπτό
επίπεδο, το επίπεδο που τελικά αντιλαµβάνεται ο εκτεθειµένος. Είναι εµφανές ότι για ένα
συγκεκριµένο πραγµατικό επίπεδο κυκλοφοριακού θορύβου, το αντίστοιχο επίπεδο που
φτάνει στους ενοίκους µίας κατοικίας που δεν διαθέτει πρόσωπο στην οδό, αλλά σε εσωτε-
ρική πρασιά, είναι χαµηλότερο σε σχέση µε µία κατοικία που συνορεύει µε την οδό. Παρο-
µοίως συµβαίνει και για διαφορετικούς ορόφους - υψόµετρα, για διαφορετικά ποσοστά
ανοιγµάτων στις προσόψεις, για διαφορετικά υλικά και µεθόδους δόµησης των τοίχων.
Παροµοίως πιθανόν να συµβαίνει, επίσης, και για άτοµα µε διαφορετική ηλικία, ακόµη και
για άτοµα µε διαφορετικό χαρακτήρα και ευαισθησίες, καθώς ένα άτοµο µε λιγότερη υπο-
µονή ή εντονότερη νευρικότητα ενοχλείται περισσότερο από το θόρυβο.

Όπως καταλαβαίνει κανείς, το επίπεδο θορύβου που τελικά συµµετέχει στη διαµόρφωση
των ατοµικών προτιµήσεων σχετικά µε το θόρυβο είναι το υποκειµενικό, δηλαδή το αντι-
ληπτό επίπεδο. Κατά συνέπεια, αυτός είναι και ο τύπος θορύβου που θα πρέπει να λαµβά-
νεται υπόψη ως προσδιοριστικός των προτιµήσεων παράγοντας σε µελέτες όπως η παρούσα.
Ο τύπος, όµως, αυτός χαρακτηρίζεται από την ποιοτική του κλίµακα. Στο παρόν Ερωτηµατο-
λόγιο χρησιµοποιήθηκε η διάκριση σε «Αποδεκτό - Μέτριο - Ενοχλητικό» αντιληπτά επίπεδα
θορύβου, ενώ παροµοίως συµβαίνει και σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις. Οι αδυναµίες
αυτές ποσοτικοποίησης και αµεσότητας στη µέτρηση προκαλούν προβλήµατα στη χρήση του
αντιληπτού επιπέδου θορύβου στην πράξη. Επιπλέον, όλα τα εργαλεία διαχείρισης κυκλο-
φορίας και πρόβλεψης κυκλοφοριακού θορύβου εκφράζονται µε το πραγµατικό επίπεδο.
Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη για σύνδεση µεταξύ των δύο τύπων επιπέδου θορύβου,

                                                     
10 Η θεωρητική περίπτωση αναφέρεται στον άνθρωπο και τους λοιπούς ζωντανούς οργανισµούς, ωστόσο ο θόρυ-
βος επιδράει και στα µη έµβια αντικείµενα, όπως προκαλώντας ταλαντώσεις και κραδασµούς.
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αντιληπτού και πραγµατικού, η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση και πρόβλεψη της απο-
τελεσµατικότητας πραγµατικών επεµβάσεων στην εικόνα των προτιµήσεων της κοινωνίας.

Η σύνδεση αντιληπτού και πραγµατικού επιπέδου έχει αποτελέσει αντικείµενο πλήθους
µελετών, είτε ως αυτοσκοπός, είτε στα πλαίσια οικονοµικής αποτίµησης µε εφαρµογή της
Μεθόδου Εξαρτηµένης Εκτίµησης. Στα πλαίσια της παρούσας διερεύνησης, ωστόσο, δεν
υπάρχει δυνατότητα λήψης επαρκώς αξιόπιστων δεδοµένων πραγµατικού επιπέδου θορύβου
για κάθε αποκρινόµενο, οπότε και δεν είναι δυνατή η σύνδεση του πραγµατικού µε το
αντιληπτό επίπεδο, ή µε διάφορα άλλα χαρακτηριστικά του δείγµατος που ελήφθησαν από
την έρευνα ερωτηµατολογίου.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση αναµένεται οπωσδήποτε η ύπαρξη µίας λογικής αναλογικής
σχέσης µεταξύ πραγµατικού και αντιληπτού επιπέδου θορύβου. Όσο, δηλαδή, αυξάνεται το
µέγεθος του πραγµατικού θορύβου, τόσο αυξάνεται το µέσο επίπεδο ενόχλησης, εκφρασµένο
σε ποιοτικούς όρους, άσχετα από το βαθµό διασποράς των διαφόρων αντιληπτών επιπέδων.
Στο ∆ιάγραµµα 4.1 δίνεται ένα ενδεικτικό παράδειγµα της σχέσης πραγµατικού και αντι-
ληπτού επιπέδου θορύβου, από πρόσφατη µελέτη των Bjorner at al. [12].

Κατά συνέπεια, µπορεί να θεωρηθεί ότι, τουλάχιστον σε επίπεδο σχετικής µεταβολής, µία
µεταβολή στα αντιληπτό επίπεδο θορύβου αντιστοιχεί και σε µία ανάλογη µεταβολή του
πραγµατικού επιπέδου θορύβου.

Πέρα από αυτά, και επικεντρώνοντας στο αντιληπτό επίπεδο που δηλώθηκε από το δείγµα,
υπάρχουν ορισµένα σχετικά στοιχεία που θα πρέπει να επισηµανθούν, αναφορικά µε την
αντιπροσωπευτικότητα των απαντήσεων που αξιώνονται. Όσον αφορά στο ενοχλητικό του
θορύβου, κάθε αποκρινόµενος ουσιαστικά εφαρµόζει τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης. Για
ένα άτοµο που δίνει ιδιαίτερη σηµασία στον ύπνο, αυξηµένο επίπεδο θορύβου κατά τις
µεσηµβρινές ή νυχτερινές ώρες ανάπαυσης θα µπορούσε ήδη να διαµορφώσει µία αρνητική
εικόνα. Για ένα άτοµο, όµως, που δεν έχει δυσκολία στον ύπνο, το ίδιο προφίλ θορύβου
πιθανόν να µην προκαλούσε προβλήµατα. Αντίστοιχα, κάποιο άλλο άτοµο είναι δυνατόν να
καταβάλλει πνευµατική εργασία στο χώρο κατοικίας του κατά τη διάρκεια της ηµέρας, όπως
κάποιος µαθητής, οπότε στη συγκεκριµένη περίπτωση ιδιαίτερο ρόλο διαδραµατίζει ο θόρυ-
βος κατά τις ώρες της ηµέρας. Κατά συνέπεια, κάθε δηλούµενο επίπεδο αντιληπτού θορύβου
µπορεί να έχει διαφορετική ερµηνεία για κάθε ξεχωριστό αποκρινόµενο, ερµηνεία η οποία
είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, έχει επικρατήσει η ποιοτική

∆ιάγραµµα 4.1: Σχέση µεταξύ πραγµατικού (dB(A)) και αντιληπτού
επιπέδου θορύβου, από υφιστάµενη µελέτη των Bjorner et al. [12].
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έκφραση του αντιληπτού επιπέδου θορύβου, απλά και χωρίς όρους, όπως κατανοείται από
τον καθένα ξεχωριστά.

Για έναν πολυσύνθετο επιβαρυντικό παράγοντα όπως ο θόρυβος, ιδιαίτερη σηµασία στην
αντιπροσωπευτικότητα του δηλούµενου επιπέδου ενόχλησης κατέχει και η τυχόν ασυναί-
σθητη θεώρηση και λοιπών παραγόντων θορύβου, εκτός από τον αντίστοιχο κυκλοφοριακό.
Αν και η σχετική ερώτηση που τέθηκε στο Ερωτηµατολόγιο της παρούσας διερεύνησης
διευκρινίζει ότι αντικείµενο της µελέτης είναι ειδικά ο κυκλοφοριακός θόρυβος, είναι σε
πολλές περιπτώσεις δύσκολο για έναν εκτεθειµένο να διακρίνει µεταξύ των διαφορετικών
προελεύσεων θορύβου που υφίσταται. Ο θόρυβος υπάρχει απλά και αόριστα ως θόρυβος,
άσχετα εάν συντίθεται, για παράδειγµα, από κυκλοφοριακό και βιοµηχανικό θόρυβο. Επί-
σης, κατανοεί κανείς ότι σε περίπτωση που κάποιος είναι εκτεθειµένος σε συνεχή ενοχλητικό
θόρυβο, για παράδειγµα από κάποιες καφετέριες που λειτουργούν κοντά στην οικία του, θα
ήταν ανώφελη η απόπειρα ερώτησης του κατά πόσο ενοχλητικός είναι ο θόρυβος από την
κυκλοφορία. Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι ακόµη και η ίδια η έννοια
του κυκλοφοριακού θορύβου δύναται να ερµηνεύεται διαφορετικά, καθώς κάποιος ενδέ-
χεται να θεωρεί ως αντίστοιχο την αόριστη βοή της κυκλοφορίας, χωρίς να λαµβάνει υπόψη
σηµειακές εξάρσεις όπως τα κορναρίσµατα, ενώ κάποιος άλλος να δίνει ιδιαίτερη σηµασία σε
αυτές, οπότε αν διαµένει σε κάποια οδό µε ελάχιστη κυκλοφορία, αλλά µε συχνή διέλευση
θορυβωδών δικύκλων, να δηλώνει ότι ενοχλείται.

Ένα ακόµη ζήτηµα που υπεισέρχεται στην αντιπροσωπευτικότητα του δηλούµενου επιπέδου
αντιληπτού θορύβου είναι και το γεγονός µη έκφρασης των προσωπικών προτιµήσεων από
τον αποκρινόµενο. Σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατόν ο ερωτούµενος να µην εκφράζει την
προσωπική του άποψη για τον κυκλοφοριακό θόρυβο, αλλά την κοινώς παραδεκτή. Εάν, για
παράδειγµα, ο ίδιος δαπανάει το µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας εκτός κατοικίας, ή εάν η
κατοικία του έχει πρόσωπο µόνο σε φωταγωγό, οπότε δεν ενοχλείται ιδιαίτερα από τον
κυκλοφοριακό θόρυβο, σε περίπτωση που το κτίριο κατοικίας του βρίσκεται σε κάποια
πολυσύχναστη οδό είναι δυνατόν να δηλώσει ενοχλητικό θόρυβο, εκφράζοντας την κοινή
γνώµη και όχι την ίδια εµπειρία. Με τον τρόπο αυτό, όµως, υπεισέρχονται µεροληψίες και
δηµιουργούνται κωλύµατα στην απόπειρα εξάρτησης των προτιµήσεων του δείγµατος από
διάφορα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει διάκριση της περίπτωσης κατά την
οποία ο αποκρινόµενος έχει οικογένεια και διαµορφώνει τις προτιµήσεις του βάσει αυτής,
καθώς στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν υφίσταται συµπεριφορά σε ατοµικά πλαίσια, αλλά
στα πλαίσια του νοικοκυριού. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, πολλές έρευνες προθυµίας
πληρωµής εκφράζουν τα αποτελέσµατά τους σε αξία θορύβου ανά νοικοκυριό.

Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί και ότι πολλές φορές η δήλωση ενός χαµηλού επιπέδου
θορύβου µπορεί να προέρχεται ήδη µετά από κάποιο µέτρο προστασίας που έλαβε ο ίδιος ο
αποκρινόµενος, όπως η αλλαγή θέσης του υπνοδωµατίου ή η αντικατάσταση των κουφω-
µάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, η δήλωση αποδεκτού επιπέδου θορύβου είναι πιθανόν να
συνοδευτεί και από αντίστοιχη µειωµένη διάθεση για πληρωµή. Ωστόσο, ο αποκρινόµενος
έχει ήδη δείξει διάθεση πληρωµής για τον κυκλοφοριακό θόρυβο, έχοντας προβεί σε µέτρα
αντιµετώπισης. Σκοπός µίας σχετικής έρευνας είναι να λάβει υπόψη και αυτή τη διάθεση,
που δεν δηλώνεται, αλλά υφίσταται.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

42

4.2 Απαντήσεις δείγµατος ως προς κυκλοφοριακό θόρυβο

Στα ακόλουθα διαγράµµατα φαίνεται η εικόνα της ενόχλησης που προκαλεί στο δείγµα ο
κυκλοφοριακός θόρυβος. Ειδικότερα, στο ∆ιάγραµµα 4.2 δίνεται η κατανοµή του δείγµατος
ως προς το αντιληπτό επίπεδο κυκλοφοριακού θορύβου, ενώ στο ∆ιάγραµµα 4.3 το χρονικό
προφίλ ενόχλησης για το τµήµα του δείγµατος που δήλωσε ότι ενοχλείται από το θόρυβο
κατά περιόδους της ηµέρας.

Από το ∆ιάγραµµα 4.2 διακρίνεται ότι οι περισσότεροι αποκρινόµενοι, σε ποσοστό 46% επί
του δείγµατος, δηλώνουν ότι σε γενικές γραµµές θεωρούν το επίπεδο του κυκλοφοριακού
θορύβου στο οποίο είναι εκτεθειµένοι ως αποδεκτό. Το 26% κρίνει τον κυκλοφοριακό θόρυβο

∆ιάγραµµα 4.3: Κατανοµή χρονικών διαστηµάτων ενοχλητικού θορύβου.
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ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

(Σηµείωση: Αφορά µόνο στο τµήµα του δείγµατος που 
δήλωσε «Θόρυβο ενοχλητικό κατά περιόδους»)
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ως µέτρια ενοχλητικό, ενώ το εναποµείναν τµήµα δηλώνει ενοχλούµενο, είτε καθ’ όλη τη
διάρκεια του 24ωρου, είτε κατά περιόδους.

Η εικόνα των αποτελεσµάτων χρίζει περαιτέρω σχολιασµού. Εάν θεωρηθεί ότι ο κυκλοφο-
ριακός θόρυβος αποτελεί τη βασικότερη συνιστώσα του συνολικού θορύβου στον οποίο είναι
εκτεθειµένο το δείγµα, παραδοχή αρκετά ρεαλιστική για ένα σύνηθες αστικό περιβάλλον, θα
µπορούσε κανείς να οδηγηθεί σε δύο εναλλακτικά συµπεράσµατα. Κατά µία άποψη, το
υψηλό ποσοστό αποδοχής µπορεί να οφείλεται στο ότι αν και οι κάτοικοι των πόλεων ασυν-
αίσθητα ενοχλούνται από το θόρυβο, και δη τον κυκλοφοριακό, δεν είναι σε θέση να διακρί-
νουν µε σαφήνεια την ενόχληση αυτή, δηλαδή δεν έχουν µάθει να εκτιµούν το πρόβληµα
του θορύβου, ή το υποτιµούν. Το γεγονός αυτό θα είχε ως συνέπεια την υποβάθµιση της
πραγµατικής αξίας του θορύβου, ο οποίος αποτελεί µεν επιβάρυνση, ωστόσο δεν λαµβάνεται
υπόψη στις πραγµατικές προτιµήσεις της κοινωνίας, οπότε και δεν υφίσταται η ορθή πραγ-
µατική διάθεση πληρωµής για αυτόν.

Κατά τη δεύτερη άποψη, οι σύγχρονοι κάτοικοι των πόλεων έχουν πλέον συνηθίσει στην
ύπαρξη του κυκλοφοριακού θορύβου ως αναπόσπαστο τµήµα της ζωής τους. Έχουν µάθει να
ζουν, να κοιµούνται, να αναπαύονται, να εργάζονται πνευµατικά στο χώρο της κατοικίας
τους, µε δεδοµένη την ύπαρξη του θορύβου. Σε µία τέτοια περίπτωση, τόσο η θεώρηση του
θορύβου ως πρόβληµα, όσο και η πραγµατική αξία που αποδίδεται σε αυτόν, είναι υποβαθ-
µισµένες. Ένα παρόµοιο ενδεχόµενο θα αποτελούσε πλέον µία ήττα του σύγχρονου ανθρώ-
που στο πεδίο της ποιότητας ζωής.

Ασφαλώς, δεν θα πρέπει κανείς να παραβλέψει και ένα τρίτο ενδεχόµενο, που σχετίζεται µε
την αποτελεσµατικότητα της έρευνας. Κατά το ενδεχόµενο αυτό είναι δυνατόν οι κάτοικοι
να ενοχλούνται πραγµατικά, και η ενόχληση αυτή να υπεισέρχεται και στις προτιµήσεις
τους, αποκτώντας ένα κόστος και µεταβάλλοντας ανάλογα και τις αξίες κατοικίας. Ωστόσο,
για κάποιο λόγο µπορεί να µην είναι εύκολη η έκφραση του προβλήµατος µέσα από µία
έρευνα δηλούµενων προτιµήσεων όπως η παρούσα, ή και να υπάρχει κάποιο πρόβληµα στη
διαµόρφωση και διάρθρωση του παρόντος Ερωτηµατολογίου, µη επιτρέπον την αποτελε-
σµατική εξαγωγή από το δείγµα της πραγµατικής του διάθεσης για πληρωµή. Σε µία τέτοια
περίπτωση η κοινωνία προσδίδει αξία στο θόρυβο, απλώς η µέθοδος οικονοµικής αποτί-
µησης δεν είναι σε θέση να τη διακρίνει αποτελεσµατικά. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, προτεί-
νεται η εφαρµογή αµφότερων της Ηδονικής Μεθόδου και της Μεθόδου Εξαρτηµένης Εκτίµη-
σης σε περιπτώσεις οικονοµικής αποτίµησης αστικού θορύβου.

Επισηµαίνεται πως η κατηγορία θορύβου ενοχλητικού κατά περιόδους δεν είναι συµβατή µε
τις υπόλοιπες, που εκφράζουν ένα γενικό αντιληπτό επίπεδο. Στη συνέχεια του Κεφαλαίου
θα λάβουν χώρα άµεσες συγκρίσεις µεταξύ των επιπέδων θορύβου, οπότε θα έπρεπε να βρει
κανείς τρόπο να συγχωνεύσει τις απαντήσεις της εν λόγω κατηγορίας µε τις υπόλοιπες. Κάτι
τέτοιο, όµως, δεν είναι προφανές, καθώς δεν είναι γνωστό αν ο αποκρινόµενος, ο οποίος
ενοχλείται µόνο κάποιες συγκεκριµένες περιόδους της ηµέρας, θεωρεί αυτή τη διακριτή και
διακεκοµµένη ενόχληση ως αποδεκτή, µέτρια ή ενοχλητική σε γενικές γραµµές. Έτσι, όποτε
απαιτείται, η εν λόγω κατηγορία θα παραλείπεται από την ανάλυση.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, από το ∆ιάγραµµα 4.3 διακρίνεται ότι, µεταξύ αυτών που δήλω-
σαν ότι ενοχλούνται µόνο κατά περιόδους της ηµέρας, υπάρχει µία πτωτική κατανοµή της
συχνότητας εµφάνισης ενόχλησης κατά τη διάρκειά της, ξεκινώντας από την πρωινή
περίοδο. Η νυχτερινή περίοδος συνοδεύεται από απότοµη πτώση, που υποδηλώνει ότι οι
συγκεκριµένοι αποκρινόµενοι φαίνεται να µην αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα κατά
την εν λόγω χρονική περίοδο. Η συγκεκριµένη κατανοµή από µία άποψη δεν φαίνεται να
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δικαιολογείται, καθώς το µεγαλύτερο τµήµα του δείγµατος εργάζεται κατά τις πρωινές ώρες,
οπότε ούτως ή άλλως δεν είναι σε θέση να κρίνει από ίδια εµπειρία, εξαιρουµένων των
αργιών και των Σαββατοκύριακων, που και πάλι η κίνηση είναι χαµηλότερη. Από την άλλη,
η εικόνα αυτή είναι συµβατή µε την κατανοµή της κυκλοφορίας, η οποία είναι µεγαλύτερη
κατά τις πρωινές ώρες µε σταδιακή πτώση υπό την έννοια των συγκεκριµένων χρονικών
περιόδων που τίθενται, και πολύ χαµηλή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κατά συνέπεια, είναι
πολύ πιθανό να συµβαίνει οι αποκρινόµενοι να απαντούν εκφράζοντας όχι τις δικές τους
προτιµήσεις, αλλά τις κοινώς παραδεκτές, ή τις αντίστοιχες της οικογένειάς τους, γεγονός
που επισηµάνθηκε και στην Παράγραφο 4.1. Γενικά, πάντως, η εικόνα που µένει είναι η
συµβατότητα της κατανοµής ενοχλητικού θορύβου µε την αντίστοιχη του κυκλοφοριακού
φόρτου.

Σύµφωνα, πάντως, µε την ίδια την άποψη του δείγµατος, ο κυκλοφοριακός θόρυβος θεωρεί-
ται ως κριτήριο ποιότητας ζωής, όπως συντριπτικά διακρίνεται στο ∆ιάγραµµα 4.4.

Ασφαλώς το ζήτηµα είναι κατά πόσο η θεώρηση αυτή αντικατοπτρίζεται και στην ίδια την
ακούσια συµπεριφορά του δείγµατος, πέρα από την καθαρά φιλολογική έκφρασή της στις
απαντήσεις του Ερωτηµατολογίου.
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∆ιάγραµµα 4.4: Κατανοµή θεώρησης κυκλοφοριακού
θορύβου ως κριτηρίου ποιότητας ζωής.
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4.3 Απαντήσεις δείγµατος ως προς διάθεση πληρωµής

Στην παρούσα Παράγραφο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων του Ερωτη-
µατολογίου που αφορούν στην προθυµία πληρωµής του δείγµατος για τον κυκλοφοριακό
θόρυβο, µέσω των αξιών κατοικίας. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενα σηµεία του
παρόντος, η εν λόγω προθυµία εκφράζεται µέσα από την αύξηση πληρωµής ενοικίου ή
αγοράς νέας κατοικίας.

Στο ∆ιάγραµµα 4.5 παρουσιάζεται η καταρχήν διάθεση για αλλαγή κατοικίας λόγω κυκλο-
φοριακού θορύβου.

Το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος δείχνει µία σαφή προδιάθεση για αλλαγή κατοικίας,
σε περίπτωση που ο κυκλοφοριακός θόρυβος γίνει ενοχλητικός. Το γεγονός αυτό υποδει-
κνύει ότι το δείγµα είναι θετικά προσκείµενο στο ενδεχόµενο πληρωµής, καθώς είναι
αυτονόητο ότι η µετακόµιση σε µία περισσότερο ήσυχη περιοχή θα συνοδεύεται και από
αυξηµένο ενοίκιο ή τιµή αγοράς, δεδοµένης της σταθερότητας των υπόλοιπων παραγόντων
που επηρεάζουν τις αξίες κατοικίας.

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η προθυµία αλλαγής κατοικίας, όπως και πληρωµής για τη
βελτίωση του επιπέδου θορύβου, δείχνουν µία τάση που δηλώνει ο αποκρινόµενος. Εφόσον
η τάση αυτή υφίσταται, αντίστοιχα υπάρχουν και οι προϋποθέσεις για την εκπλήρωσή της
µόλις συντρέξουν οι κατάλληλες συνθήκες. Επίσης, εφόσον ο αποκρινόµενος δείχνει ότι
θεωρεί στις προτιµήσεις του την αλλαγή κατοικίας και την επιπλέον πληρωµή, το γεγονός
αυτό έχει αντίκτυπο και στην οικονοµική του συµπεριφορά, άρα και εν τέλει και στις αξίες
κατοικίας. Έτσι, το γεγονός ότι παρόλο που κάποιοι δήλωσαν µεν διάθεση να αλλάξουν
κατοικία και ενοχλούνται από το θόρυβο, ωστόσο δεν το έχουν πράξει ήδη µέχρι στιγµής,
δεν θα πρέπει να οδηγεί σε εύκολα συµπεράσµατα ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν
εκφράζουν απαραίτητα µε αξιοπιστία τις πραγµατικές προτιµήσεις των αποκρινόµενων.
Υπάρχει ένα πλήθος παραγόντων που εµποδίζουν στην πράξη µία ενδεχόµενη αλλαγή
κατοικίας, αλλά µόλις οι κατάλληλες συνθήκες πληρωθούν και η αλλαγή πραγµατοποιηθεί,
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∆ιάγραµµα 4.5: ∆ιάθεση αλλαγής
κατοικίας λόγω κυκλοφοριακού θορύβου.
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οι δηλωµένες προτιµήσεις του αποκρινόµενου θα λειτουργήσουν έµπρακτα, υπεισερχόµενες
στην αγορά κατοικίας και στις συνθήκες ζήτησης.

Στο ∆ιάγραµµα 4.6 παρουσιάζεται η κατανοµή του δείγµατος ως προς τη διάθεση πληρωµής
αυξηµένου ενοικίου, προκειµένου να είναι εκτεθειµένο σε µειωµένα επίπεδα κυκλοφοριακού
θορύβου. Το εν λόγω ερώτηµα αφορά σε ενοικιαστές, επισηµαίνεται, όµως, ότι απάντησαν
και αρκετοί ιδιοκτήτες, θέτοντας εαυτόν στην υποθετική για αυτούς αγορά των ενοικιαζό-
µενων κατοικιών, γεγονός απόλυτα αποδεκτό.

Επισηµαίνεται ότι ουσιαστικά στο Ερωτηµατολόγιο δεν υλοποιήθηκε κάποια υπόθεση πλη-
ρωµής για συγκεκριµένο σενάριο µείωσης θορύβου, όπως για «απαλλαγή από το πρόβληµα»
ή για «µείωση του επιπέδου θορύβου κατά το ήµισυ», παραδείγµατα ανάλογων διερευνή-
σεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά το παρελθόν. Απλώς ζητήθηκε αόριστα η διάθεση πλη-
ρωµής για την αποµείωση της ενόχλησης από τον κυκλοφοριακό θόρυβο. Με τον τρόπο
αυτόν η διερεύνηση κινείται στην κατεύθυνση εξαγωγής ουσιαστικά της µέγιστης δυνατής
διάθεσης πληρωµής του αποκρινόµενου για τον κυκλοφοριακό θόρυβο.

Από το ∆ιάγραµµα 4.6, λοιπόν, διακρίνεται η πτωτική τάση της διάθεσης πληρωµής αυξηµέ-
νου ενοικίου. Το µεγαλύτερο µερίδιο, µάλιστα, συγκεντρώνεται στις δύο πρώτες κατηγορίες
των (+10%) και (+20%). Ουσιαστικά, δηλαδή, το δείγµα φαίνεται να µην είναι εν γένει
διατεθειµένο να αποδεχθεί µία αύξηση του ενοικίου µεγαλύτερη της τάξης του 20% για τον
κυκλοφοριακό θόρυβο, το δε γεγονός αυτό απεικονίζει άµεσα την αξία που προσδίδεται στο
εν λόγω πρόβληµα.

Μία εξαιρετικά σηµαντική παρατήρηση που θα πρέπει να τονιστεί είναι το γεγονός της
έλλειψης δεδοµένων µηδενικής διάθεσης πληρωµής. Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατόν για
διάφορους λόγους ο αποκρινόµενος να έχει µηδενική προθυµία πληρωµής, όπως εάν θεωρεί
ότι δεν υφίσταται καµία όχληση από το θόρυβο, ή, πιο ρεαλιστικά, αν επιθυµεί µεν, αλλά η
οικονοµική του κατάσταση δεν του επιτρέπει να πληρώσει κάποιο ποσό. Τα µηδενικά ποσά
θα πρέπει οπωσδήποτε να συµπεριλαµβάνονται στην εξαγωγή της τελικής προθυµίας πλη-
ρωµής, καθώς υφίσταται ένα µέρος του πληθυσµού που δεν πληρώνει, το οποίο και θα πρέπει

∆ιάγραµµα 4.6: Κατανοµή δείγµατος κατά διάθεση πληρωµής επιπλέον ενοικίου.
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ασφαλώς να ληφθεί υπόψη11. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, θα ήταν ορθό να θεωρηθεί ότι οι
ενοικιαστές αποκρινόµενοι που απάντησαν ότι ο κυκλοφοριακός θόρυβος δεν αποτελεί κρι-
τήριο ποιότητας ζωής, καθώς και όσοι από αυτούς επέδειξαν αρνητική διάθεση αλλαγής
κατοικίας, δείχνουν ουσιαστικά µηδενική διάθεση πληρωµής. Ωστόσο, οι έχοντες µηδενική
διάθεση πληρωµής δεν περιορίζονται µόνο σε αυτές τις κατηγορίες, καθώς θα µπορούσε
κανείς να δηλώσει διάθεση αλλαγής κατοικίας, αλλά χωρίς επιπλέον πληρωµή, ενώ δεν θα
πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι στη διάθεση πληρωµής αυξηµένου ενοικίου απάντησε και ένας
µεγάλος αριθµός ιδιοκτητών. Ακόµη, δεν είναι δυνατή η διάκριση σε «γνήσια» και «επί δια-
µαρτυρία» µηδενική δήλωση. Εποµένως, είναι αµφίβολη η δυνατότητα διασαφήνισης των
αποκρινόµενων µε µηδενική διάθεση πληρωµής, βάσει των δεδοµένων που συλλέχθηκαν.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η επιµονή στον ακριβή προσδιορισµό της προθυµίας πληρωµής
δεν κρίθηκε δέουσα, καθώς η παρούσα µελέτη δεν έχει ως αυτοσκοπό την εξαγωγή ενός αξιό-
πιστου µεγέθους διάθεσης πληρωµής.

Λαµβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις, εάν προχωρήσει κανείς στην εξαγωγή ενός σταθµι-
σµένου µέσου όρου της διάθεσης πληρωµής αυξηµένου ενοικίου για τον κυκλοφοριακό
θόρυβο, καταλήγει στην παρακάτω ενδεικτική τιµή:

Επαναλαµβάνεται ότι η τιµή αυτή είνα
µηδενικές τιµές διάθεσης πληρωµής.

Πάντως, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι
αύξησης της αξίας κατοικίας είναι πιο
κατάσταση οικονοµικής συναλλαγής γ
άµεσα το σενάριο της επιρροής της α
ποιότητας ζωής στην τιµή που πληρών
πληρωµής για τους ενοικιαστές που φα
κότερα, αποτελεσµατικότερα και πιο αξ
λεί κλειδί στην ερµηνεία των προτιµήσε

                                                     
11 Αυτό στο οποίο θα πρέπει να δίνεται προσ
µηδενικής πληρωµής. Το κριτήριο του διαχωρ
καλούνταν να αλλάξει κατοικία και όντως γι
κατοικία µε παρόµοια όλα τα χαρακτηριστικά, σ
επιδείξει µηδενική διάθεση πληρωµής στην π
µηδενική. Εάν, όµως, ο αποκρινόµενος δήλωσε µ
να αλλάξει κατοικία επέλεγε µία ακριβότερη κα
δεν συµβαδίζει µε τις πραγµατικές του προτιµή
συνήθως γίνεται για λόγους διαµαρτυρίας, όπω
κράτος ή ο ρυπαίνων. Για τον προσδιορισµό 
πρέπει να υπάρχει στο ερωτηµατολόγιο κατάλλ
Οι «επί διαµαρτυρία» µηδενικές τιµές θα πρέ
διάθεσης πληρωµής του δείγµατος, γιατί δεν εκφ
WTP = 18%
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ι ενδεικτική και δεν συµπεριλαµβάνει ενδεχόµενες

 για τους ενοικιαστές η υπόθεση πληρωµής µέσω της
 σαφής και απτή, καθώς βρίσκονται σε µία διαρκή
ια ένα συγκεκριµένο προϊόν. Έτσι, αντιλαµβάνονται
ναβάθµισης ενός περιβαλλοντικού χαρακτηριστικού
ουν µηνιαίως. Παρά τις όποιες αδυναµίες, η διάθεση
ίνεται στο ∆ιάγραµµα 4.6 αποτελεί ένα από τα βασι-
ιόπιστα δεδοµένα της παρούσας έρευνας και αποτε-
ων του δείγµατος.

οχή είναι η διάκριση µεταξύ «γνήσιας» και «επί διαµαρτυρία»
ισµού είναι οι πραγµατικές προτιµήσεις. Εάν ο αποκρινόµενος
α κάποιο λόγο, όπως οικονοµική στενότητα, επέλεγε µία νέα
υµπεριλαµβανοµένου του θορύβου, και στην ίδια τιµή, τότε έχει
ράξη, οπότε η αντίστοιχη δηλωµένη διάθεση είναι «γνήσια»
ηδενική διάθεση, αλλά σε περίπτωση που καλούνταν στην πράξη
ι µε αντίστοιχα χαµηλότερα επίπεδα θορύβου, τότε η δήλωσή του
σεις και χαρακτηρίζεται ως «επί διαµαρτυρία» µηδενική, γιατί
ς το επιχείρηµα ότι θα έπρεπε να πληρώνει όχι το θύµα, αλλά το
της κατηγορίας στην οποία ανήκει µία µηδενική απάντηση θα
ηλη διευκρινιστική ερώτηση για το λόγο της µηδενικής δήλωσης.
πει να µην λαµβάνονται υπόψη στην εξαγωγή της συνολικής
ράζουν πραγµατικές προτιµήσεις.
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Περνώντας στους ιδιοκτήτες, η διάθεση πληρωµής για τον κυκλοφοριακό θόρυβο µπορεί να
εκφραστεί µε δύο τρόπους, µε την πληρωµή για κατασκευαστική βελτίωση της υφιστάµενης
κατοικίας, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη µόνωση από το θόρυβο, και µε την πληρωµή για
εξολοκλήρου αλλαγή κατοικίας. Στη δεύτερη περίπτωση, αν θεωρηθεί ότι η νέα κατοικία
είναι παρόµοια µε την υφιστάµενη, και επιπλέον µε χαµηλότερα επίπεδα θορύβου, θα έχει
αυξηµένη αξία σε σχέση µε αυτήν. Η εν λόγω διαφορά αξίας αντιστοιχεί στην αξία του
θορύβου, για την πληρωµή της οποίας επέδειξε διάθεση ο κάτοικος πραγµατοποιώντας την
αλλαγή. Στο ∆ιάγραµµα 4.7 παρατίθεται η προτίµηση του δείγµατος για επιλογή µεταξύ
προθυµίας για βελτίωση της υφιστάµενης κατασκευής και προθυµίας αγοράς νέας κατοικίας.

Από το διάγραµµα φαίνεται ότι οι 2 στους 3 αποκρινόµενους προτιµούν την κατασκευα-
στική βελτίωση της ιδιόκτητης κατοικίας τους σε σχέση µε την αλλαγή κατοικίας. Η προτί-
µηση αυτή φαίνεται κατά µία θεώρηση λογική, καθώς η βελτίωση αποτελεί το πρώτο µέτρο
αντιµετώπισης του θορύβου, µε πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα την αντικατάσταση των
κουφωµάτων. Επίσης, για να αλλάξει κανείς κατοικία θα πρέπει να συντρέξει και πλήθος
άλλων παραγόντων, όπως οικονοµική άνεση, ωριµότητα της απόφασης, εύρεση νέας ικανο-
ποιητικής κατοικίας, διάθεση αλλαγής του περιβάλλοντος στο οποίο συνήθισε ο ίδιος και η
οικογένειά του, συναισθηµατικοί λόγοι. Από την άλλη πλευρά, λοιπόν, φαίνεται ότι από
µόνος του ο κυκλοφοριακός θόρυβος δεν επαρκεί για να υποσκελίσει την επιρροή των παρα-
πάνω αποτρεπτικών της αλλαγής παραγόντων. Το γεγονός αυτό θα µπορούσε να ερµηνευτεί
µε πληθώρα απόψεων, όπως ότι η κοινωνία δεν αξιολογεί σωστά το πρόβληµα του θορύβου,
ή ότι ο θόρυβος δεν είναι ο ίδιος αρκετά ενοχλητικός, ή και ότι οι αποτρεπτικοί παράγοντες
είναι αρκετά ισχυροί σε κάθε περίπτωση. Η απόπειρα αυτή ερµηνείας είναι αρκετά δύσκολη,
ενώ µπορεί ούτως ή άλλως το ποσοστό της τάξης του 34% που δήλωσε διάθεση αλλαγής
κατοικίας να είναι ήδη αυξηµένο.

Πάντως, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο αυξηµένος σε ενοχλητικά επίπεδα κυκλοφοριακός θόρυ-
βος συνοδεύεται συνήθως και από αυξηµένους κυκλοφοριακούς φόρτους, οι οποίοι οδηγούν
ταυτόχρονα, εκτός από θόρυβο, και σε αυξηµένους αέριους ρύπους, υποβαθµισµένη οδική
ασφάλεια, προβλήµατα στάθµευσης, διαχωρισµό του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και σε

«ΑΝ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ, ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ;»
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∆ιάγραµµα 4.7: Προτίµηση δείγµατος µεταξύ
βελτίωσης κατοικίας και αγοράς νέας.
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άλλους παράγοντες υποβάθµισης. Έτσι, η αλλαγή κατοικίας αποτελεί ουσιαστικά απόφαση
ποιότητας ζωής, και στην πραγµατοποίησή της συντελούν όλοι οι ως άνω επιβαρυντικοί
παράγοντες. Θα ήταν, εποµένως, δύσκολη η αποµόνωση του κυκλοφοριακού θορύβου στη
διερεύνηση του κατά πόσο είναι κανείς διατεθειµένος να αλλάξει κατοικία µόνο λόγω αυτού,
και αντίστοιχα στην εξαγωγή µίας σχετικής διάθεσης πληρωµής.

Για κάποιον που εν τέλει οδηγείται στην απόφαση αλλαγής κατοικίας, υφίστανται δύο επι-
λογές αναφορικά µε την κατάληξη της υπάρχουσας ιδιόκτητης κατοικίας του, η ενοικίασή
της σε τρίτο ή η πώλησή της. Στο ∆ιάγραµµα 4.8 φαίνεται η τάση του δείγµατος ως προς την
εν λόγω επιλογή.

Όπως φαίνεται, το 65% του δείγµατος θα προτιµούσε την πώληση της υπάρχουσας κατοικίας
του. Η διατήρηση της υπάρχουσας κατοικίας σε συνδυασµό µε την αγορά νέας, ουσιαστικά
συνεπάγεται σε διεύρυνση της ακίνητης περιουσίας του αποκρινόµενου. Ίσως, λοιπόν, η πιο
κατάλληλη ερµηνεία της συµπεριφοράς του διαγράµµατος έγκειται στη µέτρια οικονοµική
κατάσταση του δείγµατος, η οποία δεν θα του επέτρεπε τη σκέψη µίας παρόµοιας διεύρυν-
σης. Επίσης, κατά πάσα πιθανότητα το δείγµα δεν θα ήθελε να εµπλέξει την αναγκαστική για
λόγους ποιότητας ζωής αλλαγή κατοικίας, µε την πραγµατοποίηση επενδύσεων.

Εν τέλει, η συγκεκριµένη ερώτηση δεν έχει να κάνει τόσο µε το ζήτηµα της συµπεριφοράς του
δείγµατος σχετικά µε τον κυκλοφοριακό θόρυβο, όσο µε την οικονοµική του κατάσταση και
τις αντίστοιχες προθέσεις του.

«ΑΝ ΑΓΟΡΑΖΑΤΕ ΝΕΑ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ;»
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∆ιάγραµµα 4.8: Προτίµηση δείγµατος µεταξύ
ενοικίασης υπάρχουσας κατοικίας και πώλησής της.
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Στο ∆ιάγραµµα 4.9 παρουσιάζεται η κατανοµή του δείγµατος ως προς τη διάθεση πληρωµής
του για αγορά νέας κατοικίας.

Από την κατανοµή του διαγράµµατος διακρίνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος
δείχνει διατεθειµένο να πληρώσει µία τιµή της τάξεως των € 1500-2000 ανά m2 για την αγορά
νέας κατοικίας.

Η συγκεκριµένη ερώτηση υποτίθεται ότι στοχεύει στη λήψη της διάθεσης πληρωµής των ιδιο-
κτητών για τον κυκλοφοριακό θόρυβο, µέσω της πληρωµής για αγορά νέας κατοικίας. Το
σενάριο της αλλαγής της υφιστάµενης κατοικίας για µία νέα, υποτίθεται των ιδίων χαρακτη-
ριστικών πλην του αποδεκτού πλέον θορύβου, ώστε να εκτιµηθεί η οικονοµική αξία του
τελευταίου, είναι θεωρητικά ορθό. Στην πράξη, όµως, είναι πολύ δύσκολη µία σχετική εφαρ-
µογή, γεγονός που φαίνεται και από τον τρόπο που τίθεται η συγκεκριµένη ερώτηση στο
δείγµα. Η τιµή που παρέχεται ασφαλώς δεν αναφέρεται στον κυκλοφοριακό θόρυβο, παρά
γενικά στην αγορά νέας κατοικίας, είναι µάλλον ενδεικτική και αφορά περισσότερο σε ένα
ποσό σύµφωνο µε τα οικονοµικά του αποκρινόµενου, παρά στην αξιολόγηση του κυκλοφο-
ριακού θορύβου, και άσχετα από τα χαρακτηριστικά της νέας κατοικίας. Ως εκ τούτου, τα
αποτελέσµατα δεν πρόκειται να ληφθούν υπόψη στο υπόλοιπο της παρούσας µελέτης.

Εν κατακλείδι, και µετά από τη διερεύνηση των προθέσεων των ιδιοκτητών, που καταλήγει
στη διαπίστωση της αδυναµίας εκτίµησης της οικονοµικής αξίας του κυκλοφοριακού θορύ-
βου για λογαριασµό τους, είναι αναγκασµένος κανείς να οδηγηθεί στην πραγµατοποίηση
µίας βασικής παραδοχής. Εάν θεωρηθεί ότι η συµπεριφορά ως προς τον κυκλοφοριακό θό-
ρυβο δεν έχει λόγο να διαφέρει για τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές, ήτοι η αξία που
αποδίδεται σε αυτόν είναι η ίδια για αµφότερες τις κατηγορίες κατοίκων, τότε παροµοίως
δεν υφίσταται ιδιαίτερος λόγος διαφοράς και των οικονοµικών τους προτιµήσεων, οπότε η
διάθεση πληρωµής των ενοικιαστών µπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει ολόκληρο το
δείγµα. Επιπλέον, υπενθυµίζεται ότι στην ερώτηση διάθεσης πληρωµής αυξηµένου ενοικίου
απάντησε και ένας σεβαστός αριθµός ιδιοκτητών, που αποτελεί το 46% των αποκρινόµενων
επί της συγκεκριµένης ερώτησης, οπότε µπορεί να θεωρηθεί ότι τα σχετικά δεδοµένα καλύ-
πτουν επαρκώς και τους ιδιοκτήτες.

∆ιάγραµµα 4.9: Κατανοµή δείγµατος κατά διάθεση πληρωµής για αγορά νέας κατοικίας.
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4.4 Σχέση αντιληπτού επιπέδου θορύβου και ατοµικών χαρακτηριστικών

Στις προηγούµενες Παραγράφους παρουσιάστηκε και ερµηνεύτηκε µία σειρά από διαγράµ-
µατα που αφορούσαν στις απαντήσεις που το ίδιο το δείγµα έδωσε µέσα από την έρευνα
ερωτηµατολόγιου, σχετικά µε την αξιολόγηση του κυκλοφοριακού θορύβου και τη διάθεση
πληρωµής του για αυτόν µέσω των αξιών κατοικίας. Στη συνέχεια του παρόντος Κεφαλαίου
επιχειρείται η ερµηνεία των προτιµήσεων του δείγµατος, επιχειρώντας συνδυασµένη θεώρη-
ση διαφόρων χαρακτηριστικών και τάσεών του, για τον προσδιορισµό διαφόρων αλληλεξαρ-
τήσεων της συµπεριφοράς του από διάφορα χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως τα ατοµικά και
εισοδηµατικά χαρακτηριστικά.

Έτσι, στο ∆ιάγραµµα 4.10 φαίνεται ο συσχετισµός µεταξύ αντιληπτού επιπέδου θορύβου και
φύλου των αποκρινόµενων.

Με δεδοµένη τη σχεδόν ισοδύναµη αναλογία µεταξύ των δύο φύλων επί του δείγµατος, από
το διάγραµµα διακρίνεται η ελαφρά παλινδρόµηση του ποσοστού αναλογίας εκατέρωθεν
του 50% για τα διάφορα επίπεδα ενόχλησης. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι
δεν υπάρχει συσχετισµός µεταξύ του φύλου και του αντιληπτού επιπέδου θορύβου, δηλα-
δή δεν φαίνεται κάποιο από τα δύο φύλα να ενοχλείται περισσότερο από τον κυκλοφοριακό
θόρυβο. Ασφαλώς, το συµπέρασµα αυτό στηρίζεται στην παραδοχή ότι αντίστοιχα οι εκπρό-
σωποι των δύο φύλων είναι οµοιόµορφα εκτεθειµένοι και σε πραγµατικά επίπεδα θορύβου12,
υπόθεση που φαίνεται λογική. Πάντως, το γεγονός αυτό υποδηλώνει τη σηµασία της ύπαρ-
ξης δεδοµένων πραγµατικού επιπέδου θορύβου.

                                                     
12 Εάν, για παράδειγµα, οι κατοικίες µε υψηλά πραγµατικά επίπεδα θορύβου ήταν κατοικήσιµες περισσότερο
από άντρες, παρά από γυναίκες, τότε θα περίµενε κανείς οι άντρες να έχουν µεγαλύτερο µερίδιο και στα υψηλά
επίπεδα δηλούµενης ενόχλησης. Εποµένως, το γεγονός ότι, παρόλα αυτά, η αναλογία είναι περίπου ισοδύναµη,
θα σήµαινε ότι οι άντρες ενοχλούνται λιγότερο από τις γυναίκες όταν εκτίθενται στο ίδιο πραγµατικό επίπεδο
θορύβου, άρα και ότι υπάρχει µία εξάρτηση του αντιληπτού επιπέδου θορύβου από το φύλο.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 
ΘΟΡΥΒΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΦΥΛΟ
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∆ιάγραµµα 4.10: Ποσοστιαία κατανοµή αντιληπτού επιπέδου θορύβου ως προς φύλο.
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Στο ∆ιάγραµµα 4.11 παρατίθεται ο συσχετισµός µεταξύ αντιληπτού επιπέδου θορύβου και
ηλικίας του αποκρινόµενου.

Καταρχήν, και όπως διαπιστώνεται και από το διάγραµµα, επισηµαίνεται ότι η κατηγορία
θορύβου «Ενοχλητικού κατά περιόδους» δεν λαµβάνεται υπόψη, καθώς θεωρείται ότι δεν
συµβαδίζει ποιοτικά και ερµηνευτικά µε τις υπόλοιπες, όπως αναπτύχθηκε και σε προηγού-
µενο σηµείο του παρόντος Κεφαλαίου.

Αν και οι µεταβολές φαίνονται µικρές, από το διάγραµµα διακρίνεται µία τάση για γενική
αύξηση της ενόχλησης µε την ηλικία. Η τάση αυτή εκφράζεται καθαρότερα στο ποσοστό που
δηλώνει ενόχληση όλο το 24ωρο, το οποίο βαίνει συνεχώς αυξανόµενο. Παροµοίως, και το
ποσοστό αποδεκτού θορύβου, αν και παρουσιάζει διακυµάνσεις, µακροσκοπικά µειώνεται.

Χαρακτηριστικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα για τις δύο ακραίες κατηγορίες ηλικίας.
Όπως φαίνεται, οι αποκρινόµενοι ηλικίας 18-25 ετών δηλώνουν κατά πλειοψηφία (67%) ότι
δεν ενοχλούνται καθόλου από τον κυκλοφοριακό θόρυβο, ενώ πολύ µικρό ποσοστό (7%)
δηλώνει ενοχλητικό επίπεδο θορύβου. Η αιτιολόγηση της εικόνας αυτής έγκειται κατά πάσα
πιθανότητα στο γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπρόσωποι της εν λόγω ηλικίας είναι φοιτητές,
οι οποίοι έχουν ακανόνιστο ωράριο δραστηριοτήτων, περνούν το µεγαλύτερο µέρος του
ελεύθερου χρόνου τους εκτός σπιτιού και εν γένει βρίσκονται σε µία ηλικία όπου δίνεται
µικρότερη σηµασία στις ενοχλήσεις όπως αυτή του θορύβου. Αντίστοιχα, λιγότεροι από τους
µισούς εκπροσώπους του ηλικιακού φάσµατος των 50-70 ετών (43%) δηλώνουν αποδεκτά
επίπεδα κυκλοφοριακού θορύβου, ενώ το 21% τον θεωρούν ενοχλητικό. Οι υπόλοιπες ηλικι-
ακές οµάδες βρίσκονται γενικά σε ανάλογα ενδιάµεσες καταστάσεις. Σηµειώνεται, πάντως,
ότι και σε αυτήν την περίπτωση, τα παραπάνω συµπεράσµατα βασίζονται στην παραδοχή
ότι οι ηλικιακές οµάδες κατοικούν σε περιοχές παρόµοια εκτεθειµένες σε πραγµατικά επί-
πεδα θορύβου.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ 
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∆ιάγραµµα 4.11: Ποσοστιαία κατανοµή ηλικίας ως προς αντιληπτό επίπεδο θορύβου.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

53

4.5 Σχέση αντιληπτού επιπέδου θορύβου και οικογενειακής κατάστασης

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενα σηµεία του παρόντος, η σηµασία της οικογενειακής
κατάστασης του αποκρινόµενου έγκειται στην πιθανότητα διαµόρφωσης των προτιµήσεών
του ως προς τον κυκλοφοριακό θόρυβο βάσει του δεδοµένου και των αντίστοιχων προτιµή-
σεων της οικογένειας. Στην παρούσα Παράγραφο διερευνάται το ενδεχόµενο επιρροής του
δηλούµενου αντιληπτού επιπέδου θορύβου από την οικογενειακή κατάσταση του αποκρινό-
µενου. Με απλά λόγια, δηλαδή, αναζητείται κατά πόσο το ίδιο πραγµατικό επίπεδο θορύβου
µπορεί να αξιολογηθεί ως ενοχλητικότερο από έναν οικογενειάρχη σε σχέση µε έναν άγαµο,
θεωρώντας ότι η ύπαρξη οικογένειας καθιστά πιο ευαίσθητο τον αποκρινόµενο σε ζητήµατα
αξιολόγησης του επιπέδου θορύβου. Η σχέση αυτή παρατίθεται στο ∆ιάγραµµα 4.12.

Όπως είχε παρατεθεί στο ∆ιάγραµµα 3.4, για ολόκληρο το δείγµα η αναλογία των έγγαµων
στο συνολικό πληθυσµό είναι 58%. Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 4.12, ουσιαστικά η αναλο-
γία αυτή διατηρείται για κάθε ξεχωριστή κατηγορία αντιληπτού επιπέδου θορύβου, γεγονός
που υποδηλώνει ότι η οικογενειακή κατάσταση των αποκρινόµενων δεν ασκεί επιρροή στο
δηλούµενο από αυτούς αντιληπτό επίπεδο θορύβου. Με άλλα λόγια, εν τέλει οι έγγαµοι
αποκρινόµενοι δεν δηλώνουν υψηλότερα επίπεδα θορύβου ειδικά λόγω της ύπαρξης της
οικογένειας. Έτσι, συµπεραίνεται ότι η δήλωση του δείγµατος σχετικά µε την ενοχλητικότητα
του θορύβου εξαρτάται αποκλειστικά από τη δική του αντιληπτότητα, ή ενδεχοµένως και
από την αντιληπτότητα των λοιπών µελών της οικογένειας, που ασυναίσθητα αντιπροσω-
πεύει ο αποκρινόµενος, χωρίς να υπεισέρχεται µία, κατά κάποιον τρόπο, τεχνητή ευαισθησία
προκειµένου να προστατευτεί η οικογένεια µε τη δήλωση ενός υψηλότερου επιπέδου θο-
ρύβου. Αυτό που µένει να εξεταστεί είναι κατά πόσο µία σχετική ευαισθησία υπεισέρχεται
τελικά στη διάθεση πληρωµής για τον κυκλοφοριακό θόρυβο, υπόθεση που θα ήταν ίσως
περισσότερο ευσταθής και πιθανή, και η οποία εξετάζεται σε επόµενη Παράγραφο του παρό-
ντος Κεφαλαίου.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 
ΘΟΡΥΒΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Αποδεκτός Μέτριος Ενοχλητικός
κατά

περιόδους

Ενοχλητικός
όλο το
24ωρο

Αντιληπτό Επίπεδο Θορύβου

Άγαµος

Έγγαµος

∆ιάγραµµα 4.12: Ποσοστιαία κατανοµή αντιληπτού επιπέδου θορύβου ως προς
οικογενειακή κατάσταση.
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Σηµειώνεται ότι ο µη συσχετισµός µεταξύ οικογενειακής κατάστασης και αντιληπτού επιπέ-
δου θορύβου δεν καταλύει την υπόθεση ότι ο αποκρινόµενος εκφράζει τις προτιµήσεις της
οικογένειάς του µέσα από τις αντίστοιχες δικές του. Είναι δυνατόν το αντιληπτό επίπεδο που
δηλώνεται να συµπεριλαµβάνει, για παράδειγµα, το γεγονός ότι η µη εργαζόµενη σύζυγος
διαµαρτύρεται για ενοχλητικό θόρυβο τις πρωινές ώρες, όπου ο αποκρινόµενος απουσιάζει
από την κατοικία του. Αν ο τελευταίος δεν ήταν έγγαµος ίσως να µην ήταν σε θέση να
αναγνωρίσει τη διάσταση αυτή της πρωινής ενόχλησης. Αυτό που δεν συµβαίνει είναι µία,
επιπλέον του παραπάνω αντιληπτού επιπέδου, τεχνητή αύξηση της δηλούµενης ενόχλησης.

4.6 Σχέση αντιληπτού επιπέδου θορύβου και ηλικίας κτιρίου κατοικίας

Ο συσχετισµός µεταξύ αντιληπτού επιπέδου θορύβου και ηλικίας του κτιρίου κατοικίας του
αποκρινόµενου παρατίθεται στο ∆ιάγραµµα 4.13.

Όπως διακρίνεται, το ποσοστό αποδεκτού θορύβου παρουσιάζει µία σταθερή µείωση όσο
αυξάνεται η ηλικία του κτιρίου, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό ενοχλητικού θορύβου βαίνει
αυξανόµενο. Το µερίδιο της κατηγορίας µέτριου θορύβου διατηρείται ουσιαστικά σταθερό.
Έτσι, προκύπτει το συµπέρασµα ότι η αύξηση της ηλικίας του κτιρίου κατοικίας συνοδεύε-
ται και από αύξηση της ενόχλησης των κατοίκων. Είναι πιθανό, πάντως, από ένα σηµείο και
µετά η αύξηση της ηλικίας του κτιρίου να µην προκαλεί ιδιαίτερη επιπλέον αύξηση της ενό-
χλησης.

Στο σηµείο αυτό προκύπτει ένα σοβαρό ζήτηµα ως προς την τεκµηρίωση των µεταβολών του
διαγράµµατος. Στο Κεφάλαιο 3 είχε αναφερθεί ότι η ηλικία του κτιρίου αναµένεται να
επηρεάζει το αντιληπτό επίπεδο θορύβου υπό την έννοια ότι παλαιότερες κατασκευές είναι
ανάλογα υποδεέστερες και στην ηχοµονωτική τους ικανότητα, οπότε στο εσωτερικό τους
φτάνει µεγαλύτερο πραγµατικό επίπεδο θορύβου από την κυκλοφορία στην οδό. Η µορφή
του διαγράµµατος φαίνεται να επιβεβαιώνει την υπόθεση αυτή. Από την άλλη, όµως, θα
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∆ιάγραµµα 4.13: Ποσοστιαία κατανοµή ηλικίας κτιρίου ως προς αντιληπτό επίπεδο θορύβου.
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πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και τη χωροθέτηση των κτιρίων ως προς την ηλικία τους.
∆εχόµενοι έναν συµβατικό χρόνο οικονοµικής ζωής των κατασκευών κατοικίας περί τα 50
έτη, που φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από το ∆ιάγραµµα 3.13, σε γενικές γραµµές τα
παλαιότερα κτίρια βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει και µεγαλύτερη
κυκλοφοριακή κίνηση, τόσο λόγω της ύπαρξης των µεγάλων αρτηριών, όσο και λόγω των
εµπορικών δραστηριοτήτων. Αντίστοιχα, οι νεότερες κατασκευές βρίσκονται στις επεκτάσεις
του πολεοδοµικού συγκροτήµατος, και µάλιστα η νεότητα των κτιρίων φαίνεται να
συµβαδίζει και µε τη νεότητα της περιοχής. Οι περιοχές αυτές, όµως, βρίσκονται σε γενικές
γραµµές µακριά από πολυσύχναστες οδούς, οπότε και παρουσιάζουν φυσιολογικά χαµηλό-
τερα επίπεδα θορύβου. Έτσι, υφίσταται το ενδεχόµενο η συνεχώς αυξανόµενη ενόχληση µε
την αύξηση της ηλικίας του κτιρίου που φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 4.13 να µην προκύπτει
µόνο από το γεγονός της ηχοµονωτικής απαξίωσης της κατασκευής, αλλά να συµπερι-
λαµβάνει και την πρωτογενή αύξηση της ενόχλησης λόγω του µεγαλύτερου κυκλοφοριακού
φόρτου.

Ανεξαρτήτως αυτών, στο ∆ιάγραµµα 4.14 παρατίθεται η κατανοµή της πιθανότητας ενόχλη-
σης συναρτήσει της ηλικίας του κτιρίου. Ουσιαστικά επιχειρείται µία ποσοτική τυποποίηση
της σχέσης που διακρίνεται ποιοτικά στο ∆ιάγραµµα 4.13.

Το ∆ιάγραµµα 4.14 σχηµατίζεται βάσει των ίδιων δεδοµένων µε το ∆ιάγραµµα 4.13 και δίνει
την πιθανότητα να λαµβάνει χώρα κάθε κατηγορία αντιληπτού επιπέδου θορύβου για µία
συγκεκριµένη ηλικία κτιρίου. Οι καµπύλες χαράσσονται µε τη βοήθεια παλινδρόµησης.
Ασφαλώς, για κάθε ηλικία κτιρίου το άθροισµα των πιθανοτήτων για τις τρεις κατηγορίες
θορύβου ισούται µε 1. Στο διάγραµµα αυτό διακρίνονται όλα όσα παρατηρήθηκαν για το
∆ιάγραµµα 4.13, δηλαδή η σταδιακή πτώση του αποδεκτού επιπέδου θορύβου, η αντίστοιχη
άνοδος του ενοχλητικού, καθώς και η σχετική σταθερότητα του µέτριου.

∆ιάγραµµα 4.14: Σχέση ηλικίας κτιρίου και πιθανότητας ενόχλησης.
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4.7 Σχέση αντιληπτού επιπέδου θορύβου και εισοδήµατος

Έπειτα από διάφορους φυσικούς παράγοντες επιρροής, σε αυτήν την Παράγραφο εξετάζεται
η επίδραση της οικονοµικής κατάστασης του δείγµατος στο δηλούµενο αντιληπτό επίπεδο
θορύβου. Εκ πρώτης όψεως, θα µπορούσε κανείς να εκφράσει την απορία σχετικά µε το κατά
πόσο ένας παράγοντας όπως το εισόδηµα θα µπορούσε να συσχετίζεται µε ένα περισσότερο
φυσικό χαρακτηριστικό, όπως το αντιληπτό επίπεδο θορύβου. ∆εν θα πρέπει, ωστόσο, να
ξεχνάει κανείς ότι το αντιληπτό επίπεδο θορύβου δεν εξαρτάται µόνο από φυσικούς παρά-
γοντες, αλλά και από ψυχοκοινωνικούς. Η οικονοµική κατάσταση ενός ατόµου δεν επιδράει
µόνο στις προτιµήσεις του, αλλά και στο χαρακτήρα και στην προσωπικότητά του, στοιχεία
που σχετίζονται µε το δηλούµενο επίπεδο θορύβου.

Το σηµαντικότερο, όµως, λόγο για την εν λόγω διερεύνηση αποτελεί η απόπειρα προσέγγι-
σης της χωροθέτησης των διαφόρων εισοδηµατικών τάξεων ως προς τον κυκλοφοριακό θόρυ-
βο. Εάν υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία πραγµατικού επιπέδου θορύβου για κάθε αποκρινό-
µενο, θα ήταν δυνατόν να εκτιµηθεί κατά πόσο έκαστη εισοδηµατική τάξη δείχνει ιδιαίτερη
προτίµηση σε περιοχές µε χαµηλότερα ή υψηλότερα επίπεδα θορύβου. Η έλλειψη, όµως, των
εν λόγω δεδοµένων καθιστά αναγκαστική την υποκατάστασή τους µε τα αντίστοιχα αντι-
ληπτού επιπέδου, υιοθετώντας την παραδοχή που παρουσιάστηκε στην Παράγραφο 4.1,
σύµφωνα µε την οποία το αντιληπτό επίπεδο θορύβου µπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσω-
πεύει το αντίστοιχο πραγµατικό, τουλάχιστον σε επίπεδο µεταβολών.

Η σχέση µεταξύ αντιληπτού επιπέδου θορύβου και ετησίου εισοδήµατος παρατίθεται στο
∆ιάγραµµα 4.15.
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∆ιάγραµµα 4.15: Ποσοστιαία κατανοµή ετησίου εισοδήµατος ως προς αντιληπτό επίπεδο θορύβου.
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Καταρχήν θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η κατηγορία εισοδήµατος χαµηλότερου των € 5000
εκφράζει ουσιαστικά άτοµα χωρίς εισόδηµα, κατά κύριο λόγο φοιτητές. Κατά συνέπεια, για
τη διερεύνηση µίας σχέσης όπου το εισόδηµα διαδραµατίζει δυναµικό ρόλο, η εισοδηµατική
αυτή κατηγορία δεν συµβαδίζει µε τις υπόλοιπες και δεν είναι βέβαιο κατά πόσο είναι σε
θέση να οδηγήσει σε ασφαλή συµπεράσµατα. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιµο να µην ληφθεί
υπόψη στη συγκεκριµένη περίπτωση.

Εξαιρώντας, λοιπόν, την κατηγορία αυτή, και παρόλο που παρουσιάζονται δυσκολίες στη
διαµόρφωση µίας σαφούς εικόνας, το ∆ιάγραµµα 4.15 δείχνει µία σχετική σταθερότητα του
ποσοστού της κατηγορίας ενοχλητικού θορύβου, καθώς και µία µακροσκοπική άνοδο του
αντίστοιχου αποδεκτού. Στη διαµόρφωση σαφέστερης εικόνας βοηθάει το ∆ιάγραµµα 4.16,
το οποίο δείχνει την πιθανότητα να λάβει χώρα κάθε κατηγορία θορύβου συναρτήσει του
εισοδήµατος, και το οποίο προέκυψε µε γραµµική παλινδρόµηση των ίδιων δεδοµένων.

Στο διάγραµµα διακρίνεται η σχετικά σταθερή πορεία της πιθανότητας για ενοχλητικό θόρυ-
βο µε την αύξηση του ετησίου εισοδήµατος, ενώ η αντίστοιχη πιθανότητα για αποδεκτό
θόρυβο αυξάνει, µε αντίστοιχη µείωση της πιθανότητας για µέτριο επίπεδο. Η εικόνα αυτή
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι σε γενικές γραµµές η αύξηση του ετήσιου εισοδήµατος συνοδεύ-
εται από µείωση της δηλούµενης ενόχλησης από τον κυκλοφοριακό θόρυβο.

Όπως προαναφέρθηκε, η διερεύνηση της εν λόγω σχέσης πραγµατοποιείται µε σκοπό την
προσέγγιση της προτίµησης των διαφόρων εισοδηµατικών τάξεων για κατοικία σε διάφορα
επίπεδα θορύβου. Εάν το διάγραµµα πραγµατοποιούνταν µε δεδοµένα πραγµατικού επιπέ-
δου θορύβου, θα ήταν σαφές ότι τα µεγαλύτερα εισοδήµατα κατοικούν σε περιοχές µε χαµη-
λότερο θόρυβο. Αν θεωρηθεί ότι το αντιληπτό επίπεδο αντιπροσωπεύει επαρκώς το αντίστοι-
χο πραγµατικό, τότε από τα ∆ιαγράµµατα 4.15 και 4.16 καταλήγει κανείς στο ίδιο ακριβώς
συµπέρασµα. Εφόσον, δηλαδή, θεωρείται ότι σε γενικές γραµµές περισσότερο ενοχλητικός
θόρυβος σηµαίνει και υψηλότερος πραγµατικός θόρυβος, τότε η µείωση της δηλούµενης ενό-
χλησης µε την αύξηση του εισοδήµατος υποδηλώνει ότι τα υψηλότερα εισοδήµατα εν τέλει
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∆ιάγραµµα 4.16: Σχέση ετήσιου εισοδήµατος και πιθανότητας ενόχλησης.
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προτιµούν την κατοικία σε πιο ήσυχες περιοχές, και αντίστροφα, οι χαµηλότερες εισοδη-
µατικές τάξεις, που δηλώνουν υψηλότερη ενόχληση, κατοικούν αντίστοιχα και σε περισσό-
τερο θορυβώδεις θέσεις. Το συµπέρασµα αυτό ασφαλώς είναι και λογικό, καθώς τα υψηλό-
τερα εισοδήµατα έχουν την ευχέρεια να πληρώσουν την αυξηµένη αξία µίας κατοικίας που
βρίσκεται σε καλύτερο περιβάλλον.

Πάντως, αν και αναµενόµενο, το συµπέρασµα προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συνέχεια
της µελέτης. Από τη µία πλευρά, λογικά µεγαλύτερο εισόδηµα σηµαίνει αντίστοιχα και µεγα-
λύτερη ευχέρεια στη διάθεση πληρωµής για τον κυκλοφοριακό θόρυβο. Από την άλλη, όµως,
όπως φάνηκε, υψηλότερα εισοδήµατα είναι εκτεθειµένα σε χαµηλότερο θόρυβο, γεγονός που
αναµένεται να περιορίσει τη διάθεσή τους για πληρωµή. Έτσι, η τελική εικόνα αναµένεται µε
ενδιαφέρον. Όπως και αν έχει πάντως, τα εισοδηµατικά χαρακτηριστικά διαδραµατίζουν
έναν από τους σηµαντικότερους ρόλους στη διαµόρφωση των προτιµήσεων σχετικά µε τον
κυκλοφοριακό θόρυβο και τις αξίες κατοικίας.
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4.8 Σχέση διάθεσης πληρωµής και ατοµικών χαρακτηριστικών

Μετά από την παρουσίαση των διαφόρων δυνατών συσχετισµών που αφορούν στη διαµόρ-
φωση του αντιληπτού επιπέδου θορύβου, ακολουθεί παρόµοια διαδικασία και για την περί-
πτωση της διάθεσης πληρωµής. Επιχειρείται, δηλαδή, η διασύνδεση της προθυµίας πληρω-
µής για τον κυκλοφοριακό θόρυβο µε διάφορα ατοµικά, οικογενειακά και εισοδηµατικά
χαρακτηριστικά, καθώς και µε το επίπεδο θορύβου στο οποίο είναι εκτεθειµένο το δείγµα. Η
διάθεση πληρωµής εκφράζεται µε την έννοια της πληρωµής επιπλέον ενοικίου, που αποτελεί
το µοναδικό χρηστικό σενάριο πληρωµής στη συγκεκριµένη περίπτωση, όπως τονίστηκε και
στην Παράγραφο 4.3.

Έτσι, στο ∆ιάγραµµα 4.17 απεικονίζεται η σχέση µεταξύ διάθεσης πληρωµής για τον κυκλο-
φοριακό θόρυβο και φύλου του αποκρινόµενου.

Στην τελευταία στήλη του διαγράµµατος φαίνεται η κατανοµή κατά φύλο όλων των απο-
κρινόµενων που δήλωσαν κάποια σχετική διάθεση πληρωµής, ώστε να δοθεί η βάση των
συγκρίσεων. ∆ηλαδή η αναλογία 56/44 ανδρών προς γυναίκες αποτελεί ουσιαστικά την
ισοδυναµία. Από εκεί και πέρα, διαφαίνεται µία µικρή τάση για µεγαλύτερη προθυµία πλη-
ρωµής από τις γυναίκες, καθώς το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών αυξάνει µε την αντί-
στοιχη αύξηση της διάθεσης πληρωµής επιπλέον ενοικίου. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι το εν
λόγω συµπέρασµα δίνεται µε τη επιφύλαξη του µικρού µεγέθους του δείγµατος που απά-
ντησε στις δύο τελευταίες κατηγορίες διάθεσης πληρωµής. Πάντως, αν αυτές οι κατηγορίες
συγχωνευτούν σε µία (≥ 30%), η αβεβαιότητα του συµπεράσµατος µειώνεται.

Υπενθυµίζεται ότι στην Παράγραφο 4.4 δεν βρέθηκε συσχετισµός µεταξύ φύλου και ενόχλη-
σης από τον κυκλοφοριακό θόρυβο. Αυτό σηµαίνει ότι η µεγαλύτερη διάθεση πληρωµής για
τις γυναίκες είναι πρωτογενής, και δεν προέρχεται δευτερογενώς από το ενδεχόµενο µεγα-
λύτερης ενόχλησής τους, καθώς αναµένεται θετική συσχέτιση µεταξύ αντιληπτού επιπέδου
θορύβου και διάθεσης πληρωµής γενικά, όπως θα εξεταστεί στη συνέχεια του Κεφαλαίου.
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∆ιάγραµµα 4.17: Ποσοστιαία κατανοµή διάθεσης πληρωµής επιπλέον ενοικίου ως προς φύλο.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

60

Στο ∆ιάγραµµα 4.18 παρατίθεται η σχέση µεταξύ διάθεσης πληρωµής για τον κυκλοφοριακό
θόρυβο και ηλικίας του αποκρινόµενου.

Αν και η εικόνα δεν είναι τελείως σαφής, µπορεί να διακριθεί ότι η αύξηση της ηλικίας συνο-
δεύεται και από αύξηση της διάθεσης πληρωµής. Το συµπέρασµα δικαιολογείται κατά κύριο
λόγο από την πτώση του µεριδίου της κατηγορίας πληρωµής (+10%) υπέρ των λοιπών, και
την άνοδο του αντίστοιχου (+40%). Για τη διαµόρφωση σαφέστερης εικόνας, παρατίθεται το
∆ιάγραµµα 4.19, που απεικονίζει τη µέση διάθεση πληρωµής συναρτήσει της ηλικίας.
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∆ιάγραµµα 4.18: Ποσοστιαία κατανοµή ηλικίας ως προς διάθεση πληρωµής
επιπλέον ενοικίου.
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∆ιάγραµµα 4.19: Σχέση ηλικίας αποκρινόµενου και διάθεσης πληρωµής.
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Από το ∆ιάγραµµα 4.19 διακρίνεται, πλέον, µε σαφήνεια η αύξηση του µέσου επιπέδου διά-
θεσης πληρωµής µε την ηλικία του αποκρινόµενου, ξεκινώντας από το ηλικιακό φάσµα των
25-35 ετών, όπου είναι ελάχιστη, και παρουσιάζοντας µία τάση σταθεροποίησης µετά την
ηλικία των 60 περίπου ετών.

Ερµηνεύοντας την εικόνα των αποτελεσµάτων, θα πρέπει καταρχήν να λάβει κανείς υπόψη
το προφίλ ενόχλησης συναρτήσει της ηλικίας, το οποίο παρατέθηκε στο ∆ιάγραµµα 4.11, και
το οποίο επέδειξε µία τάση για αύξηση της ενόχλησης µε την ηλικία. Αξιοσηµείωτο είναι το
γεγονός της ελαφρώς αυξηµένης διάθεσης πληρωµής για τις ηλικίες 18-25 ετών, µε πιθανό-
τερη αιτία το γεγονός του ουσιαστικά µηδενικού εισοδήµατος. Έτσι, τα άτοµα των εν λόγω
ηλικιών, που είναι κατά κύριο λόγο φοιτητές και συντηρούνται οικονοµικά από τους γονείς
τους, είναι πιθανόν να είναι λιγότερο φειδωλά στη διάθεση πληρωµής τους, καλούµενα να
διαχειριστούν εικονικά οικονοµικούς πόρους που δεν διαθέτουν. Στη συνέχεια, η ηλικιακή
κατηγορία των 25-35 ετών επιδεικνύει τη χαµηλότερη διάθεση πληρωµής, µε πιθανότερη
αιτία το γεγονός της έναρξης οικονοµικής δραστηριότητας και εξοικονόµησης χρηµάτων,
που καθιστούν λιγότερο συγκαταβατικούς τους αποκρινόµενους σε κατανοµή εξόδων σε
δραστηριότητες µε µη εµφανή άµεσα οφέλη, ενώ ούτως ή άλλως και το δηλούµενο επίπεδο
όχλησής τους είναι σχετικά χαµηλό. Με την είσοδό του στη µέση ηλικία, το άτοµο καταστα-
λάζει, αποκτάει µία σχετική οικονοµική άνεση και λαµβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της οικο-
γένειας, οπότε ξεκινάει µία σταθερή αυξητική πορεία της προθυµίας πληρωµής. Η πορεία
αυτή σταθεροποιείται µετά τα 60 περίπου έτη, µε τη σταδιακή είσοδο στη σύνταξη και στην
τρίτη ηλικία.

4.9 Σχέση διάθεσης πληρωµής και οικογενειακής κατάστασης

Το ∆ιάγραµµα 4.20 απεικονίζει τη σχέση µεταξύ διάθεσης πληρωµής για τον κυκλοφοριακό
θόρυβο και οικογενειακής κατάστασης του δείγµατος.
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∆ιάγραµµα 4.20: Ποσοστιαία κατανοµή διάθεσης πληρωµής επιπλέον ενοικίου ως προς
οικογενειακή κατάσταση.
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Από το διάγραµµα διακρίνεται η καθαρή συσχέτιση µεταξύ της οικογενειακής κατάστασης
του αποκρινόµενου και της διάθεσής του για πληρωµή. Είναι εµφανές ότι οι έγγαµοι είναι
διατεθειµένοι να πληρώσουν µεγαλύτερα ποσά για τον κυκλοφοριακό θόρυβο σε σχέση µε
τους άγαµους. Ειδικότερα, υπολογίζοντας τη µέση διάθεση πληρωµής βάσει των απαντή-
σεων, προκύπτει διάθεση πληρωµής επιπλέον ενοικίου ίση µε (+20,9%) για τους έγγαµους και
(+15,6%) για τους άγαµους.

Η παρατήρηση αυτή αποκτάει µεγαλύτερη σηµασία, δεδοµένου ότι στην Παράγραφο 4.5,
όπου διερευνήθηκε η επιρροή που δύναται να ασκεί η οικογενειακή κατάσταση του αποκρι-
νόµενου στο δηλούµενο αντιληπτό επίπεδο θορύβου, βρέθηκε ότι η ύπαρξη οικογένειας δεν
αποτελεί αιτία για δήλωση υψηλότερης όχλησης από τον κυκλοφοριακό θόρυβο, σε σχέση µε
τη φυσιολογική αντιληπτή. Έτσι, συµπεραίνεται ότι ο τρόπος µε τον οποίο τελικά υπεισέρ-
χεται η επιρροή του δεδοµένου της ύπαρξης οικογένειας στις προτιµήσεις σχετικά µε το
θόρυβο είναι η εντονότερη προθυµία πληρωµής, προκειµένου να προστατευτεί η οικο-
γένεια από το πρόβληµα, και όχι πρωτογενώς η τεχνητή δήλωση επιπλέον όχλησης. Το εν
λόγω συµπέρασµα, ωστόσο, δεν καταλύει την υπόθεση ότι στη δήλωση του αντιληπτού επιπέ-
δου θορύβου ο αποκρινόµενος λαµβάνει υπόψη και την ενόχληση των λοιπών µελών της
οικογένειάς του, ώστε ουσιαστικά η έκφραση των προτιµήσεων να αφορά σε επίπεδο νοικο-
κυριού, και όχι σε αντίστοιχο ατοµικό.

4.10 Σχέση διάθεσης πληρωµής και εισοδήµατος

Στη διερεύνηση των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τη διαµόρφωση του επιπέδου διάθε-
σης πληρωµής για τον κυκλοφοριακό θόρυβο, τα οικονοµικά χαρακτηριστικά του δείγµατος
αποτελούν σαφώς έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες επιρροής. Η κλήση ενός
ατόµου ή νοικοκυριού για πληρωµή, έστω και υποθετικά, για την αναβάθµιση ενός αγαθού,
αποτελεί ουσιαστικά µία πράξη αγοραπωλησίας. Στη συγκεκριµένη περίπτωση παρουσιά-
ζεται στο άτοµο το περιβαλλοντικό αγαθό της ησυχίας, µε µία προσφερόµενη υποκειµενική
ωφέλεια, και το άτοµο δείχνει διατεθειµένο να πληρώσει κάποιο ποσό για την αγορά του.
Έχοντας στη διάθεσή του ένα σταθερό εισόδηµα, η εµφάνιση µίας νέας οικονοµικής συναλ-
λαγής αναγκάζει το άτοµο να προβεί σε ανακατανοµή των διαθέσιµων πόρων του, οι οποίοι
καθορίζονται πάντοτε ποσοτικά από το εισόδηµα. Έτσι, θα έλεγε κανείς ότι το εισόδηµα
αποτελεί έναν περιορισµό στη διάθεση του ατόµου για πληρωµή για πάσης φύσεως αγαθά,
αποτελώντας έναν παράγοντα που εκφράζει κατά κάποιον τρόπο αυτό που µπορεί να κάνει,
σε αντιδιαστολή µε αυτό που θέλει.

Η λογική αναµενόµενη σχέση µεταξύ διάθεσης πληρωµής και εισοδήµατος είναι η αύξηση
της πρώτης, µε την αντίστοιχη αύξηση του δεύτερου. Είναι σαφές ότι όσο αυξάνονται οι
οικονοµικοί πόροι, τόσο περισσότερο µπορεί κανείς να δαπανήσει για ένα αγαθό. Ταυτό-
χρονα, η διάθεση πληρωµής δίνει την οικονοµική αξία που αποδίδεται από την κοινωνία
στον κυκλοφοριακό θόρυβο, άρα ουσιαστικά καθορίζει και τη βαρύτητα του προβλήµατος εν
γένει, θεωρώντας την έννοια της οικονοµικής αποτίµησης. Ουσιαστικά, δηλαδή, το εισόδηµα
καθορίζει και την αξία που αποδίδει κανείς στο πρόβληµα του κυκλοφοριακού θορύβου,
πάντοτε υπό την έννοια του τι µπορεί να διαθέσει, ανεξάρτητα του τι θέλει. Έτσι, µία κοινω-
νία η οποία είναι φτωχή, αναγκαστικά θα αξιολογήσει και µε χαµηλότερη σηµασία ένα περι-
βαλλοντικό αγαθό, καθώς δεν είναι σε θέση να διαθέσει µεγάλα ποσά για αυτό. Η βλάβη της
υποβάθµισης του περιβάλλοντος απαιτεί χρήµα για να αποκατασταθεί, αν και υποτίθεται ότι
έλαβε χώρα ακριβώς µε σκοπό την ανάπτυξη και την αύξηση του οικονοµικού πλούτου της
κοινωνίας.
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Στο ∆ιάγραµµα 4.21 παρατίθεται η σχέση µεταξύ διάθεσης πληρωµής και ετησίου εισοδήµα-
τος του δείγµατος.

Αυτό που διακρίνεται εκ πρώτης όψεως είναι το µεγάλο µερίδιο της κατηγορίας πληρωµής
(+10%) για την εισοδηµατική κατηγορία € 5000-10000, το οποίο και συνεχώς µειώνεται για τα
µεγαλύτερα εισοδήµατα, υπέρ των µεγαλύτερων ποσοστών πληρωµής. Επίσης, ξεκινώντας
πάντοτε από το φάσµα των € 5000, υπάρχει µία τάση αύξησης των µεριδίων των κατηγοριών
(+30%) και (+40%), παρά τις ασάφειες του διαγράµµατος. Έτσι, αν και όχι ευδιάκριτα, η διά-
θεση πληρωµής φαίνεται να αυξάνεται µε την αντίστοιχη αύξηση του ετησίου εισοδήµατος,
µε εξαίρεση την κατηγορία εισοδήµατος χαµηλότερου των € 5000. Η συµπεριφορά αυτή του
δείγµατος είναι και αναµενόµενη, σύµφωνα µε τα όσα προαναφέρθηκαν. Η δε ασάφεια της
εικόνας του διαγράµµατος πιθανότατα οφείλεται στο σχετικά µικρό µέγεθος του δείγµατος,
που δεν επιτρέπει καθαρότερα συµπεράσµατα.

Ιδιαίτερης µνείας χρίζει η κατηγορία εισοδήµατος µικρότερου των € 5000. Από το διάγραµ-
µα διακρίνεται ότι η διάθεση πληρωµής της κατηγορίας αυτής παρουσιάζεται αυξηµένη, και
µάλιστα ακολουθώντας και µία ιδεώδη κατανοµή κατά ποσοστό πληρωµής. Όπως έχει
αναφερθεί και σε προηγούµενα σηµεία του παρόντος συγγράµµατος, στα πλαίσια του επι-
λεγµένου δείγµατος η εν λόγω κατηγορία περιλαµβάνει κατά συντριπτική πλειοψηφία φοι-
τητές, ή, αντίστοιχα, άτοµα ηλικίας 18-25 ετών, ουσιαστικά µε µηδενικό εισόδηµα από ίδια
εργασία. Ένα άτοµο το οποίο εργάζεται και έχει δικό του εισόδηµα ως αποτέλεσµα της
εργασίας του, κρίνοντας για το ποσό που θα διαθέσει για το θόρυβο, ξεκινάει από τη βάση
του τι περισσεύει από τα έξοδά του, ή του τι θα κληθεί να θυσιάσει προκειµένου να πληρώσει
για να γευτεί την ωφέλεια του περιβαλλοντικού αγαθού. Έτσι, το χαµηλότερο το εισόδηµα,
το δυσκολότερο πληρώνει. Αντιθέτως, ένας φοιτητής που συντηρείται από τους γονείς του,
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∆ιάγραµµα 4.21: Ποσοστιαία κατανοµή ετησίου εισοδήµατος ως προς διάθεση πληρωµής επιπλέον ενοικίου.
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χωρίς δικό του εισόδηµα, κρίνει βάσει ενός εικονικού εισοδήµατος που θα διέθετε, υποθέ-
τοντας ότι θα του επαρκούσε πάντοτε για όλες του τις ανάγκες, συµπεριλαµβανόµενης της
πληρωµής για το θόρυβο. Έτσι, ξεκινάει ουσιαστικά από τη βάση του επαρκούς εισοδήµατος,
κρίνοντας πλέον αποκλειστικά και µόνο βάσει της ενόχλησής του από το θόρυβο. Με άλλα
λόγια, ενώ οι πραγµατικές εισοδηµατικές κατηγορίες περιορίζουν τις επιθυµίες τους βάσει
της πραγµατικότητας του εισοδήµατος, οι αποκρινόµενοι χωρίς ίδιο εισόδηµα κρίνουν
αποκλειστικά βάσει των επιθυµιών τους. Θα µπορούσε ίσως κανείς να διακινδυνεύσει τον
ισχυρισµό ότι η δική τους προθυµία πληρωµής εκφράζει πραγµατικά τις προτιµήσεις τους
σχετικά µε τον κυκλοφοριακό θόρυβο, όντας αποδεσµευµένη από τον περιορισµό του εισο-
δήµατος. Τονίζεται ότι η εικόνα της αυξηµένης διάθεσης πληρωµής για την κατηγορία
εισοδήµατος µικρότερου των € 5000 ταυτίζεται µε την αντίστοιχη για τις ηλικίες 18-25 ετών,
της Παραγράφου 4.8.

Το συµπέρασµα της αύξουσας πορείας της διάθεσης πληρωµής συναρτήσει του εισοδήµατος
επιβεβαιώνεται εν τέλει από το ∆ιάγραµµα 4.22, το οποίο απεικονίζει την ευθεία της µέσης
διάθεσης πληρωµής, αποτέλεσµα γραµµικής παλινδρόµησης των δεδοµένων.

Επισηµαίνεται ότι στο διάγραµµα δεν συµπεριλαµβάνεται η χαµηλή κατηγορία εισοδήµα-
τος, που θα αλλοίωνε τα αποτελέσµατα. Από το διάγραµµα διακρίνεται πλέον η εµφανής αύ-
ξουσα σχέση της µέσης προθυµίας πληρωµής µε το εισόδηµα. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι
από τα δεδοµένα του ∆ιαγράµµατος 4.21, για την κατηγορία εισοδήµατος € <5000 προκύπτει
µέση διάθεση πληρωµής επιπλέον ενοικίου ίση µε (+20,0%), η οποία αντιστοιχεί βάσει της
ευθείας σε εισόδηµα της τάξης των € 26000, γεγονός ενδεικτικό του µεγέθους της και της
ασυµβατότητάς της µε τον παράγοντα του εισοδήµατος.

ΣΧΕΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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∆ιάγραµµα 4.22: Σχέση ετήσιου εισοδήµατος και διάθεσης πληρωµής για κυκλοφοριακό
θόρυβο.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

65

4.11 Σχέση διάθεσης πληρωµής και αντιληπτού επιπέδου θορύβου

Λειτουργώντας συµπληρωµατικά µε τον παράγοντα του εισοδήµατος, ο βαθµός ενόχλησης
που αντιλαµβάνεται ο αποκρινόµενος από τον κυκλοφοριακό θόρυβο αποτελεί οµοίως έναν
από τους βασικότερους συντελεστές που καθορίζουν τη διάθεση για πληρωµή, και κατά συ-
νέπεια και την αξία που αποδίδεται στον κυκλοφοριακό θόρυβο. Όπως το εισόδηµα αποτελεί
τον παράγοντα που καθορίζει αυτό που µπορεί να δώσει το άτοµο, η ενόχληση καθορίζει
πρωτογενώς αυτό που θέλει να δώσει, προκειµένου να απαλλαγεί από αυτήν.

Εάν αποµονωθεί η επιρροή λοιπών παραγόντων, η λογική σχέση ανάµεσα στην ενόχληση
και στη διάθεση πληρωµής είναι αύξουσα. Με την αύξηση του αντιληπτού επιπέδου θορύ-
βου, είναι επόµενο ο εκτεθειµένος να παρουσιάζει και µεγαλύτερη διάθεση πληρωµής για
την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Ασφαλώς, όµως, η σχέση αυτή εκφράζει πρωτογενώς τις
επιθυµίες του εκτεθειµένου. Η συµµετοχή του παράγοντα του εισοδήµατος, που, όπως προ-
αναφέρθηκε, λειτουργεί περιοριστικά, καθιστά τα τελικά αποτελέσµατα µη προφανή.

Στο ∆ιάγραµµα 4.23 παρατίθεται η εν λόγω σχέση µεταξύ αντιληπτού επιπέδου θορύβου και
διάθεσης πληρωµής για τον κυκλοφοριακό θόρυβο.

Το στοιχείο που γίνεται άµεσα αντιληπτό από το διάγραµµα συνίσταται στην απότοµη αύ-
ξηση του µεριδίου της κατηγορίας πληρωµής (+10%) για την κατηγορία του ενοχλητικού θο-
ρύβου, γεγονός που υποβαθµίζει άµεσα τη µέση διάθεση πληρωµής για τη συγκεκριµένη
κατηγορία αντιληπτού επιπέδου. Έτσι, υφίσταται µία ένδειξη µείωσης της διάθεσης πληρω-
µής µε την αύξηση του επιπέδου θορύβου, τουλάχιστον όσον αφορά ειδικά στο αντίστοιχο
ενοχλητικό, και µε την επιφύλαξη του µικρού πλήθους αποκρινόµενων που δήλωσαν την εν
λόγω κατηγορία αντιληπτού επιπέδου.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 
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∆ιάγραµµα 4.23: Ποσοστιαία κατανοµή αντιληπτού επιπέδου θορύβου ως προς διάθεση
πληρωµής επιπλέον ενοικίου.
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 Η παρατήρηση επιβεβαιώνεται και από το ∆ιάγραµµα 4.24, το οποίο απεικονίζει τη µέση
διάθεση πληρωµής ανά κατηγορία αντιληπτού επιπέδου θορύβου.

Όπως διακρίνεται, υπάρχει µία αύξηση της διάθεσης πληρωµής µεταξύ µετρίου και αποδε-
κτού επιπέδου κυκλοφοριακού θορύβου, η οποία, όµως, µειώνεται αισθητά για το τµήµα του
δείγµατος που δήλωσε θόρυβο ενοχλητικό. Σηµειώνεται ότι στα δύο τελευταία διαγράµµατα
δεν ελήφθη υπόψη η κατηγορία θορύβου ενοχλητικού κατά περιόδους, αλλά ακόµη και στην
περίπτωση που η κατηγορία αυτή ληφθεί υπόψη, συγχωνευόµενη µε την αντίστοιχη ενοχλη-
τικού θορύβου όλο το 24ωρο, τα αποτελέσµατα εµφανίζονται και πάλι συγκρατηµένα για το
ενοχλητικό επίπεδο.

Βάσει της εικόνας, εποµένως, υπάρχει µία τάση για µείωση της διάθεσης πληρωµής για τον
κυκλοφοριακό θόρυβο σε υψηλά επίπεδα ενόχλησης, η οποία πιθανόν ερµηνεύεται από τον
περιορισµό που θέτει ο παράγοντας του εισοδήµατος. Το συµπέρασµα αυτό αποκτά βάση
εάν συµβεί τα χαµηλά εισοδήµατα να δηλώνουν και υψηλά επίπεδα ενόχλησης. Όντως, στην
Παράγραφο 4.7 διερευνήθηκε η σχέση µεταξύ εισοδήµατος και δηλούµενου αντιληπτού
επιπέδου θορύβου, η οποία κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα υψηλότερα εισοδήµατα
προτιµούν την κατοικία σε πιο ήσυχες περιοχές, ενώ οι χαµηλές εισοδηµατικές τάξεις
κατοικούν σε περισσότερο θορυβώδεις θέσεις, δηλώνοντας υψηλότερα επίπεδα ενόχλησης.
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την αντιστοιχία του χαµηλού εισοδήµατος µε τα υψηλά επί-
πεδα ενόχλησης, και κατά συνέπεια τον αναγκαστικό περιορισµό της προθυµίας πληρωµής
σε αυτά.

∆ιάγραµµα 4.24: Κατανοµή διάθεσης πληρωµής ως προς αντιληπτό επίπεδο
θορύβου.
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4.12 Συµπεράσµατα - Σύνοψη

Το παρόν Κεφάλαιο αποτέλεσε το βασικό τµήµα της έρευνας, παρουσιάζοντας τα αποτελέ-
σµατα και συµπεράσµατα σχετικά µε το κύριο αντικείµενο του παρόντος, τη συµπεριφορά
του δείγµατος αναφορικά µε τον κυκλοφοριακό θόρυβο και τις αξίες κατοικίας. Αρχικά
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα των απαντήσεων του δείγµατος στις ερωτήσεις σχετικά µε
τα επίπεδα κυκλοφοριακού θορύβου και τις ανάλογες προτιµήσεις του ως προς την κατοικία,
και στη συνέχεια παρατέθηκε και σχολιάστηκε µία σειρά διαγραµµάτων που παρουσιάζουν
την επιρροή διαφόρων παραγόντων στη διαµόρφωση των προτιµήσεων του δείγµατος σχε-
τικά µε το δηλούµενο αντιληπτό επίπεδο θορύβου και τη διάθεση πληρωµής για τον κυκλο-
φοριακό θόρυβο, µέσω της προθυµίας πληρωµής αυξηµένου ενοικίου σε αντάλλαγµα για την
ησυχία, στοιχεία καίριας σηµασίας στη διαµόρφωση της τελικής αξίας του εν λόγω περιβαλ-
λοντικού προβλήµατος από την κοινωνία.

Καταµετρώντας τις απαντήσεις του, το µισό σχεδόν δείγµα των αποκρινόµενων θεωρεί την
όχληση του κυκλοφοριακού θορύβου ως αποδεκτή, µε µοιρασµένο το υπόλοιπο µερίδιο στο
µέτριο και ενοχλητικό επίπεδα θορύβου. Το ποσοστό αποδεκτού θορύβου εµφανίζεται αυξη-
µένο, γεγονός που σηµαίνει κατά πάσα πιθανότητα ότι οι κάτοικοι των σύγχρονων πόλεων
υποτιµούν το πρόβληµα του θορύβου, ή και ότι το έχουν συνηθίσει, ώστε να µην τους προκα-
λεί, πλέον, ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά αναµένεται οπωσδήποτε να οδηγήσει και σε χαµηλό-
τερη αξία για τον κυκλοφοριακό θόρυβο. Επίσης, από την εικόνα των ενοχλητικών διαστη-
µάτων κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, φαίνεται ότι ο θόρυβος είναι στις περισσό-
τερες περιπτώσεις ενοχλητικός κατά τις πρωινές ώρες, ακολουθώντας σταδιακά µία φθίνουσα
πορεία. Η εικόνα αυτή συµφωνεί και µε την αντίστοιχη των κυκλοφοριακών φόρτων.
Ωστόσο, δεδοµένου ότι οι περισσότεροι αποκρινόµενοι απουσιάζουν από το χώρο της κατοι-
κίας τους το πρωί, µπορεί να υποδηλώνει ότι ως ένα βαθµό λαµβάνουν υπόψη και τις κοινώς
παραδεκτές προτιµήσεις, ή τις προτιµήσεις της οικογένειάς τους.

Πάντως, το δείγµα θεωρεί ότι ο κυκλοφοριακός θόρυβος αποτελεί κριτήριο ποιότητας ζωής,
δηλώνει δε καταρχήν διατεθειµένο να αλλάξει κατοικία προκειµένου να απαλλαγεί από
αυτόν, άρα και να πληρώσει κάποιο ποσό για λογαριασµό του. Θεωρώντας τους ενοικιαστές,
και διερευνώντας τη διάθεσή τους να πληρώσουν αυξηµένο ενοίκιο προκειµένου να µετακο-
µίσουν σε µία κατοικία µε αποµειωµένο επίπεδο θορύβου, διαπιστώνεται ουσιαστικά ότι το
δείγµα δεν δείχνει διατεθειµένο να αποδεχθεί µία αύξηση ενοικίου µεγαλύτερη της τάξης
του 20% για τον κυκλοφοριακό θόρυβο, ενώ η µέση τιµή προσδιορίζεται σε (+18%), χωρίς,
όµως, να συµπεριλαµβάνει δηλώσεις µηδενικής πληρωµής. Οι εν λόγω τιµές, µε τον τρόπο
που τέθηκε η σχετική ερώτηση, δίνουν ουσιαστικά τη µέγιστη δυνατή διάθεση πληρωµής του
αποκρινόµενου για τον κυκλοφοριακό θόρυβο.

Αναφορικά µε τους ιδιοκτήτες, που αποτελούν και την πλειοψηφία για τα ελληνικά δεδο-
µένα, υφίσταται καταρχήν διάθεση κατασκευαστικής βελτίωσης της υπάρχουσας κατοικίας,
σε σχέση µε την αλλαγή της, γεγονός λογικό, καθώς η βελτίωση αποτελεί το πρώτο µέτρο
αντιµετώπισης του θορύβου. Πάντως, η αλλαγή της ιδιόκτητης κατοικίας αποτελεί µία ενέρ-
γεια που εξαρτάται από πολλούς και πολυσύνθετους παράγοντες, που καθιστούν εξαιρετικά
δύσκολη την αποµόνωση της επιρροής του κυκλοφοριακού θορύβου, και αντίστοιχα την
εξαγωγή µίας διάθεσης πληρωµής για αυτόν. Από εκεί και πέρα, στο ενδεχόµενο αλλαγής
κατοικίας οι περισσότεροι επιλέγουν πώληση της υπάρχουσας έναντι ενοικίασής της, ενώ
διατίθενται να πληρώσουν µία τιµή της τάξης των € 1500-2000 ανά m2 για την αγορά νέας.

Ουσιαστικά, θα έλεγε κανείς ότι η διερεύνηση, µε τη µέθοδο των δηλούµενων προτιµήσεων,
των προθέσεων ενός ιδιοκτήτη για την εξαγωγή διάθεσης πληρωµής για τον κυκλοφοριακό



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

68

θόρυβο µέσα από τις αξίες κατοικίας, αποτελεί µία αρκετά δύσκολη διαδικασία. Έτσι, αν
θεωρηθεί ότι η συµπεριφορά των ιδιοκτητών ως προς τον κυκλοφοριακό θόρυβο δεν διαφέ-
ρει από την αντίστοιχη των ενοικιαστών, τότε η διάθεση πληρωµής των τελευταίων µπορεί
να επεκταθεί, καλύπτοντας και τους ιδιοκτήτες. Άλλωστε, στην ερώτηση διάθεσης πληρωµής
επιπλέον ενοικίου απάντησε και ένας µεγάλος αριθµός ιδιοκτητών.

Περνώντας στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαµόρφωση των προτιµή-
σεων σχετικά µε το δηλούµενο αντιληπτό επίπεδο θορύβου και τη διάθεση πληρωµής για τον
κυκλοφοριακό θόρυβο, βρέθηκε ότι το φύλο του αποκρινόµενου δεν επιδράει µεν στο αντι-
ληπτό επίπεδο θορύβου, επηρεάζει, όµως, τη διάθεση πληρωµής, µε τις γυναίκες να παρου-
σιάζουν µικρή τάση για µεγαλύτερη πληρωµή. Αντίστοιχα, η ηλικία φαίνεται να επηρεάζει
αµφότερα τα χαρακτηριστικά, µε την αύξησή της να συνοδεύεται από µεγαλύτερη ενόχληση
και αντίστοιχη προθυµία πληρωµής. Ωστόσο, η ηλικία των 18-25 ετών φαίνεται να παρου-
σιάζει ελαφρώς αυξηµένη διάθεση πληρωµής, µε πιθανότερη ερµηνεία την έλλειψη ίδιου
εισοδήµατος από τους φοιτητές, που οδηγεί και σε αντίστοιχη µικρότερη φειδώ πληρωµής.

Αναφορικά µε την επιρροή της οικογενειακής κατάστασης, οι οικογενειάρχες δεν δηλώνουν
µεγαλύτερα επίπεδα ενόχλησης, είναι, όµως, διατεθειµένοι να πληρώσουν υψηλότερα ποσά
για τον κυκλοφοριακό θόρυβο σε σχέση µε τους άγαµους. Πάντως, η επιρροή της οικογέ-
νειας εξακολουθεί να λαµβάνει χώρα και υπό την έννοια του ότι ο αποκρινόµενος εκφράζει
τις προτιµήσεις της οικογένειας µέσα από τη δική του δήλωση, ώστε η έκφραση των προτιµή-
σεων να αφορά σε επίπεδο νοικοκυριού, και όχι µόνο σε αντίστοιχο ατοµικό.

Επιρροή στο αντιληπτό επίπεδο θορύβου ασκεί και η ηλικία του κτιρίου κατοικίας, καθώς η
αύξησή της συνοδεύεται και από αντίστοιχη αύξηση της ενόχλησης των κατοίκων. Πάντως,
δεν θα πρέπει να βιαστεί κανείς να αποδώσει τη σχέση αυτή εξολοκλήρου στην ηχοµονωτική
απαξίωση των παλιότερων κατασκευών, καθώς µέρος της είναι δυνατόν να οφείλεται στο
γεγονός ότι τα παλιότερα κτίρια βρίσκονται στις κεντρικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, σε
πολυσύχναστες οδούς µε πρωτογενώς υψηλότερα επίπεδα θορύβου.

Τέλος, από τα αποτελέσµατα ο ρόλος του εισοδήµατος φαίνεται διττός. Από τη µία πλευρά,
µεγαλύτερο εισόδηµα σηµαίνει αντίστοιχα και άνεση για υψηλότερη διάθεση πληρωµής.
Από την άλλη, όµως, φαίνεται ότι µεγαλύτερο εισόδηµα αντιστοιχεί και σε χαµηλότερο
αντιληπτό επίπεδο θορύβου, γεγονός που ερµηνεύεται από την κατοίκηση των µεγαλύτερων
εισοδηµατικών τάξεων σε πιο ήσυχες περιοχές, και αντίστροφα. Η τελική εικόνα δείχνει ότι η
διάθεση πληρωµής µειώνεται µε την αύξηση του επιπέδου ενόχλησης. Το γεγονός αυτό
αποδεικνύει ότι τελικά αν και η αύξηση του εισοδήµατος επιτρέπει αυξηµένη διάθεση
πληρωµής, τα υψηλά εισοδηµατικά στρώµατα παρουσιάζουν µία συγκράτηση για αυτήν,
καθώς κατοικούν και σε πιο ήσυχες περιοχές. Αντίστροφα, τα χαµηλά εισοδηµατικά στρώ-
µατα αν και δηλώνουν περισσότερο ενοχληµένα από τον κυκλοφοριακό θόρυβο κατοικώ-
ντας σε θορυβώδεις περιοχές, δείχνουν περιορισµένη αντίστοιχη διάθεση πληρωµής, λόγω
ακριβώς του χαµηλού εισοδήµατος. Έτσι, το τελικό συµπέρασµα έγκειται στο ότι η διάθεση
πληρωµής για την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κυκλοφοριακού θορύβου, και εποµένως
και η αξία που αποδίδει η κοινωνία σε αυτήν, καθορίζεται περισσότερο από την πραγµατι-
κότητα του εισοδήµατος, παρά από την ενόχληση που γίνεται αντιληπτή. Φαίνεται, λοιπόν,
ότι το χαµηλό εισόδηµα αποτελεί έναν ισχυρά περιοριστικό παράγοντα στην αξιολόγηση
του περιβαλλοντικού αγαθού της ησυχίας.
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την παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η µελέτη των προτιµήσεων και προθέσεων των
κατοίκων της Θεσσαλονίκης σχετικά µε τον κυκλοφοριακό θόρυβο. Η εν λόγω
µελέτη πραγµατοποιήθηκε στα γενικότερα πλαίσια της οικονοµικής αποτίµησης
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µε σκοπό τη διερεύνηση των παραγόντων που

επιδρούν στις επιλογές και στην αξία που προσδίδει η κοινωνία στο περιβαλλοντικό αγαθό
της ησυχίας. Ως γνωστόν, σύµφωνα µε την έννοια της οικονοµικής αποτίµησης η τελική αξία
που αποδίδεται στο αγαθό, και εποµένως και η σηµασία και βαρύτητά του, εξαρτάται από
την αξία που προσδίδει σε αυτό η ίδια η κοινωνία, µέσα από το ύψος της διάθεσης πληρωµής
για τη διασφάλισή του. Έτσι, οποιαδήποτε µέθοδος ήθελε εφαρµοστεί για την αποτίµηση, στη
δε περίπτωση του αστικού θορύβου µία εκ των Εξαρτηµένης Εκτίµησης και Ηδονικής, επι-
τυγχάνεται η τεκµηρίωση του αποτελέσµατος, ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή µίας σωστής
πολιτικής διαχείρισης του περιβαλλοντικού αγαθού σε σχέση µε την κοινωνία.

Αν και το δείγµα της µελέτης είχε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά λόγω αντικειµενικών
δυσκολιών, ήταν ωστόσο δυνατόν να προκύψουν χρήσιµα συµπεράσµατα για τη συµπε-
ριφορά του πληθυσµού σχετικά µε τον κυκλοφοριακό θόρυβο και τις αξίες κατοικίας, που
αποτέλεσε το µέσο της υποθετικής πληρωµής στη συγκεκριµένη περίπτωση. Τα κύρια συµπε-
ράσµατα είναι δύο, και αφορούν αντίστοιχα στη σηµασία που αποδίδεται στο θόρυβο ως
ενόχληση και στον εισοδηµατικό περιορισµό της διάθεσης πληρωµής για αυτόν.

Από τα αποτελέσµατα της διερεύνησης, λοιπόν, διακρίνεται µία σαφής τάση δήλωσης χαµη-
λού επιπέδου ενόχλησης. Ο κυκλοφοριακός θόρυβος αποτελεί στις περισσότερες περιπτώσεις
την κυριότερη συνιστώσα του θορύβου στον οποίο είναι κανείς εκτεθειµένος σε αστικό περι-
βάλλον, ο δε θόρυβος αποτελεί οµολογουµένως µία από τα βασικότερες και πλέον αισθητές
ενοχλήσεις των αστικών κέντρων. Παρόλα αυτά, το µισό σχεδόν δείγµα των αποκρινόµενων
χαρακτήρισε ως αποδεκτό το επίπεδο θορύβου στο οποίο είναι εκτεθειµένο. Το γεγονός αυτό
µπορεί να οφείλεται είτε στο ότι η κοινωνία δεν έχει µάθει να εκτιµάει σωστά το πρόβληµα
του θορύβου, είτε στο ότι το έχει πλέον συνηθίσει, σε µία χώρα που το περιβάλλον δεν
τυγχάνει του δέοντος σεβασµού. Ωστόσο, η ενόχληση που προκαλεί ο θόρυβος στον αποκρι-
νόµενο αποτελεί βασικό παράγοντα επιρροής της διάθεσης πληρωµής του τελευταίου για
αυτόν, οπότε σε κάθε περίπτωση η εν λόγω κατάσταση σηµατοδοτεί και την υποβάθµιση της
αξίας του.

Το δεύτερο βασικό συµπέρασµα απορρέει από τα αποτελέσµατα της θεώρησης των παραγό-
ντων που επηρεάζουν το δηλούµενο αντιληπτό επίπεδο θορύβου και τη διάθεση πληρωµής
για τον κυκλοφοριακό θόρυβο. Υπό καθαρά οικονοµική θεώρηση, η τελική διάθεση για
πληρωµή για οποιοδήποτε αγαθό εξαρτάται από τις επιθυµίες του καταναλωτή σχετικά µε το
αγαθό και τη χρησιµότητα που αυτό του προσφέρει, αλλά και από τον περιορισµό του
εισοδήµατος, που δεν του επιτρέπει την ελεύθερη ικανοποίηση των επιθυµιών του, παρά
µόνο του επιβάλλει να προβεί σε µία όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη κατανοµή των
διαθέσιµων οικονοµικών του πόρων. Με άλλα λόγια, υφίσταται η ανάγκη συµβιβασµού

Σ
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µεταξύ αυτού που ο καταναλωτής θέλει και αυτού που µπορεί. Στη συγκεκριµένη περίπτωση
που µελετάται, πρωτογενώς όσο µεγαλύτερη είναι η ενόχληση που υφίσταται ο εκτεθειµένος,
τόσο µεγαλύτερη αναµένεται και η προθυµία του για πληρωµή για το θόρυβο. Από την
άλλη, όµως, το διαθέσιµο εισόδηµα αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στην ελεύθερη έκφρα-
ση της εν λόγω διάθεσης πληρωµής. Το αποτέλεσµα έδειξε ότι η τελική διάθεση πληρωµής
για τον κυκλοφοριακό θόρυβο, και κατ’ επέκταση και η αξία που του αποδίδεται, εξαρτάται
περισσότερο από τον περιορισµό του εισοδήµατος, παρά από την πίεση της ενόχλησης που
προκαλείται.

Υφίσταται, εποµένως, µία σύγκρουση µεταξύ ενόχλησης και περιορισµού εισοδήµατος13. Το
ζήτηµα είναι ποιος ο λόγος που τελικά επικρατεί η οικονοµική φειδώ εις βάρος της ανάγκης
για αναβάθµιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Από τη µία πλευρά, το αποτέ-
λεσµα µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ο θόρυβος δεν προκαλεί σε γενικές γραµµές αρκε-
τή ενόχληση, ώστε να αξίζει η δαπάνη χρηµάτων από την κοινωνία για την αντιµετώπισή
του. Το δεύτερο ενδεχόµενο συνίσταται στους αντικειµενικά περιορισµένους οικονοµικούς
πόρους της κοινωνίας, ώστε να πληρώσει για την αντιµετώπιση. Η πρώτη περίπτωση αφορά
στις επιθυµίες της κοινωνίας, ενώ η δεύτερη στον εισοδηµατικό περιορισµό, αντίστοιχα.
Πάντως υφίσταται µία τάση προς την πρώτη κατεύθυνση, καθώς, όπως φάνηκε παραπάνω,
το δείγµα δηλώνει υποβαθµισµένα επίπεδα ενόχλησης από τον κυκλοφοριακό θόρυβο, άσχε-
τα µε την πραγµατική αιτία της δήλωσης αυτής.

Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα συµπεράσµατα αυτά θα πρέπει να αντιµετωπιστούν και
µε σκεπτικισµό, καθώς το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε για την έρευνα συντίθεται κυρίως
από άτοµα υψηλού µορφωτικού επιπέδου, µέσης εισοδηµατικής τάξης, και µε κατοικίες
διεσπαρµένες σε ολόκληρο το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης. Θα ήταν αρκετά
ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς την αντίστοιχη συµπεριφορά κατοίκων εκτεθειµένων
ειδικά σε υψηλά επίπεδα ενόχλησης, σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, και καλύπτοντας ολόκλη-
ρο το φάσµα µορφωτικού, κοινωνικού και οικονοµικού επιπέδου.

Βάσει των συγκεκριµένων αποτελεσµάτων, πάντως, κατά τα φαινόµενα ο κυκλοφοριακός θό-
ρυβος, που αποτελεί ήδη και την πιο αισθητή ενόχληση σε αστικό περιβάλλον, δεν φαίνεται
αρκετός ώστε να αποσπάσει τους απαιτούµενους οικονοµικούς πόρους για την εξασφάλιση
του αγαθού της ησυχίας. Και κάτι τέτοιο θα πρέπει να οδηγήσει σε σκέψεις σχετικά µε την
αξία που αποδίδεται στο περιβάλλον.

Από εκεί και πέρα, από τη διερεύνηση της παρούσας εργασίας είναι δυνατόν να εξαχθούν
και διάφορα λοιπά, δευτερογενή συµπεράσµατα αναφορικά µε την αποτίµηση της αξίας του
κυκλοφοριακού θορύβου. Έτσι, σε µία έρευνα δηλούµενων προτιµήσεων, όπως κατά την
εφαρµογή της Μεθόδου Εξαρτηµένης Εκτίµησης, η τελική αξία που προσδίδεται στο αγαθό
εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τον υποκειµενισµό των διαφόρων απαντήσεων των απο-
κρινόµενων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, υψηλός βαθµός υποκειµενικότητας υπεισέρχεται
στην ίδια την έννοια του κυκλοφοριακού θορύβου, ο οποίος δύναται να ερµηνευτεί µε
διάφορους τρόπους και να περιλαµβάνει διάφορα στοιχεία θορύβου από την κυκλοφορία
και λειτουργία των οχηµάτων. Επίσης, είναι δυνατόν οι απαντήσεις να µην εκφράζουν τις
προσωπικές προτιµήσεις των αποκρινόµενων, αλλά κοινώς παραδεκτές απόψεις. Οι υποκει-
µενισµοί αυτοί µπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσµατα µε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό
σφάλµατος, οπότε κατά τη διαµόρφωση του Ερωτηµατολογίου θα πρέπει να λαµβάνεται
                                                     
13 Για το µεµονωµένο καταναλωτή, χαµηλό εισόδηµα έχει ως αποτέλεσµα χαµηλή διάθεση πληρωµής για τον
κυκλοφοριακό θόρυβο. Για την ίδια την κοινωνία, η γενίκευση αυτή σηµαίνει ότι µε χαµηλούς οικονοµικούς
πόρους, δηλαδή για ένα φτωχό κράτος, δεν υπάρχει άνεση για την επαρκή αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού
προβλήµατος, η οποία απαιτεί χρήµα.
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µέριµνα για τη σαφή κατανόηση του αντικειµένου από τους ερωτώµενους και την έκφραση
των πραγµατικών προσωπικών τους προτιµήσεων. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, στις σχετικές
µελέτες αποτίµησης θορύβου χρησιµοποιείται η έννοια του αντιληπτού επιπέδου θορύβου,
που εκφράζει την υποκειµενική ενόχληση, όπως την αντιλαµβάνεται καθένας ξεχωριστά,
ώστε αντίστοιχα να οδηγήσει και σε µία υποκειµενική διάθεση πληρωµής για το πρόβληµα,
µε τον τρόπο που αυτό ενοχλεί καθέναν ξεχωριστά.

Πάντως, ένας παράγοντας που διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην έκφραση των προτι-
µήσεων είναι η οικογένεια. Από τα αποτελέσµατα της µελέτης φάνηκε ότι η επιρροή του
δεδοµένου της οικογένειας υπεισέρχεται στη διάθεση πληρωµής για το θόρυβο, και όχι στη
δήλωση υψηλότερης ενόχλησης, δείχνοντας την τάση του αποκρινόµενου να εξασφαλίσει
καλύτερη ποιότητα ζωής για την οικογένειά του προσδίδοντας υψηλότερη αξία στην ησυχία,
και όχι παρουσιάζοντας τεχνητά υψηλότερα επίπεδα όχλησης. Η διαπίστωση αυτή, ωστόσο,
δεν καταλύει την άποψη που θέλει τον αποκρινόµενο να λαµβάνει υπόψη τις προτιµήσεις
της οικογένειάς του στις απαντήσεις του. Εν τέλει, θα έλεγε κανείς ότι, όπως και αναµένεται,
στην περίπτωση των εγγάµων ουσιαστικά εκφράζονται όχι οι ατοµικές προτιµήσεις, αλλά οι
προτιµήσεις του νοικοκυριού. Το γεγονός αυτό είναι καθ’ όλα αποδεκτό, καθώς όπου υπάρ-
χει οικογένεια, η οικονοµική και κοινωνική συµπεριφορά εκφράζονται για τη µονάδα του
νοικοκυριού.

Τέλος, στη µελέτη αποδείχθηκε ότι η έκφραση των προτιµήσεων και προθέσεων των ιδιοκτη-
τών είναι αρκετά δύσκολη όταν πρόκειται για τη διάθεση πληρωµής τους µέσα από τη µετα-
βολή των αξιών κατοικίας. Οι παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση των αξιών κατοι-
κίας είναι πολυπληθείς και πολυσύνθετοι, ενώ και ο προσδιορισµός τους είναι δύσκολος.
Έτσι, η µόνη αποτελεσµατική µέθοδος για τη σύνδεση προθυµίας πληρωµής για ένα περιβαλ-
λοντικό αγαθό και αξίας ιδιόκτητης κατοικίας παραµένει η δοκιµασµένη Ηδονική Μέθοδος.

Κλείνοντας, και επιστρέφοντας από την οικονοµική αποτίµηση του κυκλοφοριακού θορύβου
στη γενικότερη έννοια της οικονοµικής αποτίµησης του περιβάλλοντος, υπενθυµίζεται ότι µε
την οικονοµική αποτίµηση εκφράζονται ουσιαστικά αποκλειστικά και µόνο οι προτιµήσεις
της ανθρώπινης κοινωνίας στα πλαίσια της αξιολόγησης για τη διαχείριση του περιβάλ-
λοντος και της ανάπτυξης. Η αξία των περιβαλλοντικών αγαθών, προκύπτουσα µέσα από
την οικονοµική συµπεριφορά των καταναλωτών, εξαρτάται από τον τρόπο που θεωρεί η
κοινωνία τα εν λόγω αγαθά. Σε µία κοινωνία που δεν έχει συνειδητοποιήσει τη σηµασία του
σεβασµού στο περιβάλλον, η αξία των περιβαλλοντικών στοιχείων προκύπτει αντίστοιχα και
υποβαθµισµένη, µε επακόλουθο την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η επιβάρυνση αυτή
µπορεί να είναι αποδεκτή, θεωρώντας ότι ο άνθρωπος ως κυρίαρχος της φύσης αποφασίζει
ορθολογικά βάσει των δικών του επιθυµιών και αναγκών, επιλέγοντας να θυσιάσει το περι-
βάλλον αναλόγως του αντίστοιχου οφέλους. Η επιβάρυνση αυτή, όµως, µπορεί να είναι και
µεγαλύτερη από όσο «πρέπει». Έτσι, το ζήτηµα παραµένει πάντοτε κατά πόσο θέλουµε να
είµαστε πιο κοντά στο «εµείς» ή στο «πρέπει». Η οικονοµική αποτίµηση εκφράζει το «εµείς».
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  Απογευµατινό  Ακανόνιστο απόγευµα-βράδυ
  Βραδινό  Ακανόνιστο

7. Ετήσιο Εισόδηµα
  < € 5.000  € 20.000 - 30.000
  € 5.000 - 10.000  € 30.000 - 40.000
  € 10.000 - 20.000  > € 40.000

8. Τον ελεύθερό σας χρόνο τον περνάτε κατά κύριο λόγο:  Στο σπίτι  Εκτός σπιτιού

9. Τόπος Κατοικίας Περιοχή: __________________ Οδός: __________________

10. Είδος Κατοικίας  Μονοκατοικία  Πολυκατοικία

11. Όροφος: ___ Συνολικός αριθµός ορόφων κτιρίου: ___

12. Ηλικία Κτιρίου
  < 5 ετών  15 - 25 ετών

 5 - 10 ετών  25 - 40
 10 - 15 ετών  > 40 ετών

13. Θέση Κατοικίας
  Με πρόσωπο σε οδό  Με πρόσωπα σε δύο οδούς
  Με πρόσωπο σε πρασιά  Με πρόσωπα σε πρασιά και οδό

14. Εµβαδόν Κατοικίας  < 60 m2  60-100 m2 100-150 m2  > 150 m2

15. Το σπίτι σας είναι:  Ενοικιασµένο  Ιδιόκτητο

16. Αν το σπίτι σας είναι ενοικιασµένο, πόσο ενοίκιο πληρώνετε µηνιαίως; €______

(συνέχεια πίσω)



17. Πώς κρίνετε σε γενικές γραµµές τα επίπεδα του θορύβου από την κυκλοφορία, στον οποίο
είστε εκτεθειµένος στο σπίτι σας;

  Αποδεκτός
 Μέτριος
 Ενοχλητικός όλο το 24ωρο
 Ενοχλητικός µόνο κατά περιόδους:

 8.00 - 12.00  20.00 - 0.00
 12.00 - 16.00  0.00 - 8.00
 16.00 - 20.00

18. Ο κυκλοφοριακός θόρυβος αποτελεί για σας κριτήριο ποιότητας ζωής;
  Ναι  Όχι  ∆εν γνωρίζω

19. Αν ναι, θα ήσαστε διατεθειµένος να αλλάξετε κατοικία λόγω κυκλοφοριακού θορύβου;
  Ναι  Όχι

20. Με ποιο επιπλέον κόστος σε σχέση µε το σηµερινό κόστος ενοικίασης;
  +10%  +20%  +30%  +40%

21. Αν η κατοικία σας είναι ιδιόκτητη, τι θα κάνατε;
  Βελτίωση κατασκευής  Αγορά νέας κατοικίας

Αν πρόκειται για αγορά, ειδικότερα θα προβαίνατε σε:
  Αγορά νέας, µε πώληση της υπάρχουσας

 Αγορά νέας, µε ενοικίαση της υπάρχουσας

22. Σε κάθε περίπτωση αγοράς, ποιο είναι το µέγιστο ποσό αγοράς που θα διαθέτατε (ανά τ.µ.);
 
 €__________ ανά τ.µ.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Στο παρόν Παράρτηµα παρατίθεται η βάση δεδοµένων των απαντήσεων των αποκρινόµενων της έρευ-
νας. Η παρουσίαση γίνεται υπό τη µορφή πίνακα, όπου έκαστη γραµµή αντιπροσωπεύει τις απαντήσεις
κάθε µεµονωµένου αποκρινόµενου, ενώ οι στήλες αφορούν στα πεδία των ερωτήσεων. Πριν από τον
πίνακα παρατίθεται το υπόµνηµα των στηλών.



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

1 2 3 3α 4 5 6 7 8 9
Φύλο Ηλικία Οικογενειακή

Κατάσταση
Παιδιά Μορφωτικό

Επίπεδο
Είδος

Εργασίας
Ωράριο
Εργασίας

Ετήσιο
Εισόδηµα

Ελεύθερος
Χρόνος

Περιοχή
Κατοικίας

9α 10 11 11α 12 13 14 15 16 17
Οδός Είδος

Κατοικίας
Όροφος Συνολικοί

Όροφοι
Κτιρίου

Ηλικία Κτιρίου Θέση
Κατοικίας

Εµβαδόν
Κατοικίας

Ιδιοκτησιακό
Καθεστώς

Ενοίκιο
Μηνιαίως (€)

Αντιληπτό
Επίπεδο
Κυκλοφ.
Θορύβου

17α 17β 17γ 17δ 17ε 18 19 20 21 21α
8.00-12.00 12.00-16.00 16.00-20.00 20.00-0.00 0.00-8.00 Κριτήριο

Ποιότητας
Ζωής

∆ιάθεση
Αλλαγής
Κατοικίας

∆ιάθεση
Πληρωµής
Επιπλέον
Ενοικίου

Αν Ιδιόκτητη,
τι θα κάνατε;

Αν αγορά, τι
θα κάνατε;
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Ποσό Αγοράς

(€/m2)



α/α 1 2 3 3α 4 5 6 7 8 9 9α 10 11 11α 12 13 14 15 16 17 17α 17β 17γ 17δ 17ε 18 19 20 21 21α 22
1 Γυναίκα 18-25 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Πρωινό <5000 Εκτός Κηφισιά Κορνάρου Πολυκα1 3 15-25 εΟδό 60-100 Ιδιόκτητο 0 Κατά περιόFALSE TRUE FALSE TRUE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΕνοικ υπάρ0
2 Άνδρας 18-25 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Ακανόνιστο <5000 Σπίτι Πολίχνη 28ης Οκτωβρίου Πολυκα2 4 <5 ετών∆ύο οδού60-100 Ενοικιασµ400 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
3 Άνδρας 18-25 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωί-απόγευ5000-10000 Εκτός Αµπελόκηποι Πανταζοπούλου Πολυκα1 3 25-40 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Κατά περιόFALSE TRUE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΕνοικ υπάρ0
4 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΑκανόνιστο 10000-20000 Εκτός Παπάφη Καραµανλή Πολυκα4 5 15-25 ε∆ύο οδού60-100 Ιδιόκτητο 0 Κατά περιόTRUE TRUE TRUE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ1600
5 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωί-απόγευ20000-30000 Σπίτι Συντριβάνι Εθνικής Αµύνης Πολυκα7 8 25-40 εΟδό 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΕνοικ υπάρ500
6 Γυναίκα 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΑκανόνιστο 5000-10000 Σπίτι Ανάληψη Συνδίκα Πολυκα4 5 10-15 εΠρασιά <60 Ενοικιασµ300 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 0
7 Άνδρας 18-25 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Πρωινό <5000 Εκτός Τούµπα Αγγελοπούλου Πολυκα3 6 <5 ετώνΟδό 100-150 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 2000
8 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 20000-30000 Σπίτι Κέντρο Ιασωνίδου Πολυκα7 7 25-40 εΟδό 100-150 Ιδιόκτητο 0 Κατά περιόTRUE FALSE TRUE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΕνοικ υπάρ2000
9 Γυναίκα 25-35 Έγγαµος 2 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Άνω Πόλη 0 Μονοκα0 0 <5 ετών∆ύο οδού100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση Ενοικ υπάρ0
10 Γυναίκα 25-35 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωί-απόγευ10000-20000 Σπίτι Ευζώνων Βασιλέως Γεωργίου Πολυκα2 7 25-40 ε∆ύο οδού100-150 Ενοικιασµ600 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
11 Γυναίκα 25-35 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Συκιές Κατσαρή Πολυκα4 4 25-40 εΟδό 60-100 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
12 Γυναίκα 25-35 Έγγαµος 2 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Αγγελοχώρι Μηχανιώνα Μονοκα0 0 5-10 ετ Οδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +40% Βελτίωση Πώλ υπάρχ1800
13 Γυναίκα 50-70 Έγγαµος 2 Γυµνάσιο Ιδιωτικός ΥΠρωινό 5000-10000 Σπίτι Κέντρο Αποστόλου Παύλου Πολυκα5 6 25-40 εΟδό <60 Ιδιόκτητο 0 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση Πώλ υπάρχ0
14 Γυναίκα 35-50 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Θέρµη 0 Πολυκα1 3 5-10 ετ Οδό και 60-100 Ενοικιασµ260 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% ∆.Ξ./∆.Α. Πώλ υπάρχ1200
15 Γυναίκα 50-70 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Καλαµαριά Εράτυρας Πολυκα1 4 15-25 εΟδό 60-100 Ιδιόκτητο 0 Κατά περιόTRUE TRUE TRUE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΕνοικ υπάρ1500
16 Γυναίκα 25-35 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Περαία Ιωνίας Πολυκα3 4 5-10 ετ Οδό και 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE ∆εν γν Όχι +10% Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
17 Γυναίκα 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Ευζώνων Βασιλέως Γεωργίου Πολυκα4 7 25-40 εΠρασιά 60-100 Ενοικιασµ400 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Βελτίωση Ενοικ υπάρ1450
18 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωί-απόγευ10000-20000 Σπίτι Πανόραµα Παστέρ Μονοκα0 0 <5 ετώνΟδό 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
19 Άνδρας 50-70 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό >40000 Εκτός Παραλία Νίκης Πολυκα4 8 >40 ετώΟδό 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Βελτίωση Ενοικ υπάρ0
20 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 30000-40000 Σπίτι Πανόραµα Πηλείδη Μονοκα0 0 15-25 εΟδό >150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Βελτίωση Πώλ υπάρχ1750
21 Άνδρας 50-70 Έγγαµος 2 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Τούµπα Τσέλιου Πολυκα4 4 10-15 εΟδό 100-150 Ενοικιασµ400 Κατά περιόTRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Βελτίωση Ενοικ υπάρ2000
22 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωί-απόγευ10000-20000 Εκτός Παπάφη Ύδρας Πολυκα2 5 10-15 ε∆ύο οδού100-150 Ιδιόκτητο 0 Κατά περιόTRUE FALSE TRUE TRUE FALSE Ναι Ναι +40% Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 1800
23 Άνδρας 50-70 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωί-απόγευ20000-30000 Σπίτι Ντεπό Γαβριηλίδη Πολυκα5 5 15-25 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
24 Άνδρας 50-70 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό >40000 Εκτός Ροδοχώρι Βερµίου Μονοκα0 3 15-25 εΟδό >150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +40% Αγορά νέαΠώλ υπάρχ3000
25 Γυναίκα 50-70 Έγγαµος 2 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Εκτός Παπάφη Ύδρας Πολυκα3 6 10-15 ε∆ύο οδού100-150 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 0
26 Γυναίκα 50-70 Άγαµος 0 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Παπάφη Κιλκισίου Πολυκα2 5 25-40 εΠρασιά <60 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
27 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΑκανόνιστο <5000 Σπίτι Τούµπα Περδίκα Πολυκα6 7 <5 ετών∆ύο οδού<60 Ιδιόκτητο 0 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 0
28 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωί-απόγευ5000-10000 Σπίτι Τούµπα 0 Πολυκα3 4 >40 ετώΠρασιά <60 Ενοικιασµ240 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
29 Άνδρας 18-25 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Ακανόνιστο <5000 Εκτός Καλαµαριά Βαζελώνος Πολυκα1 5 15-25 εΟδό και <60 Ενοικιασµ330 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +40% Βελτίωση Πώλ υπάρχ0
30 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 1 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Νεάπολη Παπανδρέου Πολυκα3 3 25-40 εΟδό 60-100 Ιδιόκτητο 0 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. Ενοικ υπάρ0
31 Γυναίκα 50-70 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωί-απόγευ>40000 Σπίτι 40 Εκκλησίες Μυλωνά Πολυκα2 3 15-25 εΟδό 100-150 Ενοικιασµ550 Κατά περιόFALSE FALSE FALSE FALSE TRUE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 0
32 Άνδρας 35-50 Άγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 20000-30000 Σπίτι 40 Εκκλησίες Παπαχριστοδούλου Πολυκα1 4 25-40 εΟδό και 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ700
33 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωί-απόγευ10000-20000 Σπίτι Πανόραµα Καµπουρίδου Μονοκα0 0 10-15 ε∆ύο οδού100-150 Ενοικιασµ665 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 2500
34 Άνδρας 35-50 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωί-απόγευ10000-20000 Σπίτι Άνω Πόλη Ακροπόλεως Πολυκα1 3 25-40 εΟδό 60-100 Ενοικιασµ360 Κατά περιόTRUE FALSE FALSE TRUE FALSE Ναι Ναι +20% Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
35 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Τούµπα Αρτάκης Πολυκα1 3 25-40 ε∆ύο οδού60-100 Ιδιόκτητο 0 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ0
36 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 3 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΑκανόνιστο 20000-30000 Σπίτι Καλαµαριά Ανατολικής Θράκης Πολυκα5 5 <5 ετών∆ύο οδού60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Βελτίωση Πώλ υπάρχ0
37 Άνδρας 18-25 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Ακανόνιστο <5000 Σπίτι Τούµπα Βιζύης Πολυκα5 5 5-10 ετ Οδό <60 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
38 Άνδρας 18-25 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Ακανόνιστο <5000 Σπίτι Κέντρο 0 Πολυκα1 6 15-25 εΟδό <60 Ενοικιασµ330 Κατά περιόFALSE FALSE TRUE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Βελτίωση Πώλ υπάρχ0
39 Άνδρας 18-25 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Ακανόνιστο <5000 Σπίτι Κέντρο Αβδελά Πολυκα4 7 >40 ετώΟδό <60 Ενοικιασµ231 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Όχι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 0
40 Άνδρας 18-25 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωί-απόγευ5000-10000 Εκτός 0 Κερκύρας Πολυκα-1 4 25-40 ε∆ύο οδού<60 Ενοικιασµ190 Κατά περιόTRUE TRUE TRUE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 3000
41 Άνδρας 18-25 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωί-απόγευ5000-10000 Εκτός Ευκλείδη Βαλαγιάννη Πολυκα1 6 25-40 εΠρασιά <60 Ενοικιασµ250 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Βελτίωση Πώλ υπάρχ0
42 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωί-απόγευ5000-10000 Εκτός Εξοχή 0 Μονοκα0 0 5-10 ετ Πρασιά 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Βελτίωση Πώλ υπάρχ0
43 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωινό 5000-10000 Εκτός Άγιος Παύλος Κανάρη Πολυκα2 3 5-10 ετ Οδό και <60 Ενοικιασµ310 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 0
44 Γυναίκα 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωινό 5000-10000 Εκτός 0 Πατριάρχου ∆ιονυσίουΠολυκα6 8 >40 ετώΟδό και <60 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
45 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 20000-30000 Σπίτι Καλαµαριά Παπάγου Πολυκα6 6 10-15 ε∆ύο οδού>150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΕνοικ υπάρ3000
46 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΑκανόνιστο 5000-10000 Εκτός Αµπελόκηποι 0 Πολυκα4 5 10-15 εΟδό 60-100 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ0
47 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Πυλαία Αριστοτέλους Μονοκα0 0 10-15 εΟδό 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +30% Βελτίωση Πώλ υπάρχ0
48 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Ιδιωτικός ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Μπότσαρη Μυκηνών Πολυκα2 6 5-10 ετ Οδό και 60-100 Ενοικιασµ450 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Αγορά νέαΕνοικ υπάρ2000
49 Γυναίκα 50-70 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Κέντρο ∆ραγούµη Πολυκα3 6 15-25 ε∆ύο οδού60-100 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
50 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωινό 5000-10000 Εκτός Τούµπα Μεγακλέους Πολυκα4 4 25-40 εΟδό 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
51 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Πανόραµα 0 Μονοκα1 2 10-15 εΟδό >150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 0
52 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωί-απόγευ10000-20000 Σπίτι Πολίχνη Ερευνητή Πολυκα2 2 5-10 ετ Οδό και 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ1000
53 Γυναίκα 25-35 Έγγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωινό 5000-10000 Σπίτι Επταπύργιο Κλαυθµώνος Πολυκα1 3 5-10 ετ Οδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ0
54 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Πρωί-απόγευ<5000 Εκτός Αµπελόκηποι Φιλιππουπόλεως Πολυκα1 4 15-25 εΠρασιά 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 0
55 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Τούµπα ∆ερκών Πολυκα6 6 <5 ετών∆ύο οδού<60 Ενοικιασµ380 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 2000
56 Γυναίκα 35-50 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Κέντρο Ολύµπου Πολυκα2 7 >40 ετώΟδό <60 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
57 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 3 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό >40000 Σπίτι Τούµπα Χρηστοµάνου Πολυκα6 6 5-10 ετ Οδό και >150 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +40% Αγορά νέαΠώλ υπάρχ1800
58 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 20000-30000 Σπίτι Καλαµαριά Αριστοτέλους Πολυκα4 5 10-15 εΟδό 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
59 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωί-απόγευ30000-40000 Σπίτι Κέντρο Μητροπολίτου ΓενναδίΠολυκα7 7 10-15 εΟδό 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 1600
60 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Τριανδρία Φιλικής Εταιρίας Πολυκα6 6 5-10 ετ ∆ύο οδού60-100 Ιδιόκτητο 0 Κατά περιόTRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση Πώλ υπάρχ0
61 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 30000-40000 Σπίτι Μαρτίου Θάλητος Πολυκα3 6 25-40 εΟδό και 60-100 Ενοικιασµ400 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 0
62 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 20000-30000 Σπίτι Περαία Σµύρνης Μονοκα0 0 5-10 ετ Οδό >150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέα∆.Ξ./∆.Α. 0
63 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Καλαµαριά Γκόνη Πολυκα1 4 10-15 εΟδό 60-100 Ιδιόκτητο 0 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ1800
64 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΑκανόνιστο 30000-40000 Εκτός Καλαµαριά 0 Πολυκα1 5 15-25 εΠρασιά 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
65 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 20000-30000 Σπίτι Περαία Σµύρνης Μονοκα0 2 5-10 ετ Οδό >150 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ0
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66 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωί-απόγευ5000-10000 Εκτός Καλαµαριά Τσιγγιρίδου Πολυκα5 6 <5 ετών∆ύο οδού100-150 Ενοικιασµ600 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Βελτίωση Πώλ υπάρχ2000
67 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωί-απόγευ5000-10000 Εκτός Καλλιθέα Θερίσου Πολυκα3 3 10-15 ε∆ύο οδού60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 700
68 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Πρωί-απόγευ5000-10000 Σπίτι Κέντρο Ροτόντας Πολυκα4 6 15-25 εΟδό και 60-100 Ενοικιασµ400 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 700
69 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Πρωί-απόγευ<5000 Σπίτι Τριανδρία Σερρών Πολυκα1 5 25-40 εΟδό 60-100 Ενοικιασµ330 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +30% Αγορά νέαΠώλ υπάρχ1200
70 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωί-απόγευ<5000 Εκτός Παπάφη ∆οϊράνης Πολυκα4 6 25-40 ε∆ύο οδού<60 Ενοικιασµ350 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Βελτίωση Ενοικ υπάρ2000
71 Άνδρας 18-25 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Πρωινό 5000-10000 Σπίτι Τούµπα Λαµπράκη Πολυκα2 8 10-15 εΟδό <60 Ενοικιασµ315 Κατά περιόTRUE TRUE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
72 Άνδρας 50-70 Έγγαµος 3 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 20000-30000 Σπίτι Πυλαία 0 Πολυκα2 2 10-15 εΟδό και 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση Πώλ υπάρχ1200
73 Άνδρας 50-70 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Συκιές ∆ηµητσάνας Πολυκα2 3 <5 ετών∆ύο οδού100-150 Ιδιόκτητο 0 Κατά περιόFALSE FALSE FALSE TRUE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 0
74 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Πρωί-απόγευ5000-10000 Σπίτι Τριανδρία Μιαούλη Πολυκα3 3 25-40 εΟδό και 60-100 Ενοικιασµ360 Κατά περιόFALSE FALSE FALSE TRUE TRUE Ναι Ναι +30% Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
75 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΑκανόνιστο 10000-20000 Εκτός Τούµπα Εφταλιώτου Πολυκα2 4 15-25 εΟδό και 60-100 Ενοικιασµ350 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Βελτίωση Πώλ υπάρχ1400
76 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΑκανόνιστο 5000-10000 Εκτός Καλαµαριά Προύσσης Πολυκα3 5 15-25 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Αγορά νέαΕνοικ υπάρ1200
77 Γυναίκα 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Πρωί-απόγευ5000-10000 Εκτός Καλαµαριά Κερασούντος Πολυκα2 8 5-10 ετ Οδό 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΕνοικ υπάρ800
78 Γυναίκα 50-70 Έγγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Τούµπα ∆ηµητσάνας Πολυκα2 4 15-25 εΟδό και 60-100 Ενοικιασµ350 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Αγορά νέαΠώλ υπάρχ1500
79 Γυναίκα 50-70 Έγγαµος 1 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Ασβεστοχώρι Πάροδος Εµµανουήλ ΠΜονοκα0 0 10-15 εΟδό 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 1500
80 Γυναίκα 18-25 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Ακανόνιστο <5000 Σπίτι Κέντρο Ολύµπου Πολυκα3 6 25-40 εΠρασιά <60 Ενοικιασµ350 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 2000
81 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωί-απόγευ5000-10000 Σπίτι Κέντρο Πλατεία Αγίου ΓεωργίοΠολυκα5 6 25-40 εΟδό 60-100 Ενοικιασµ460 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 1500
82 Άνδρας 25-35 Έγγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωί-απόγευ10000-20000 Εκτός Κέντρο Πλατεία Ιπποδροµίου Πολυκα5 7 >40 ετώΟδό 60-100 Ενοικιασµ420 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 1000
83 Γυναίκα 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωί-απόγευ5000-10000 Εκτός Κέντρο Χαλκέων Πολυκα4 7 25-40 ε∆ύο οδού100-150 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 1000
84 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΑκανόνιστο 5000-10000 Εκτός Καλαµαριά Πασσαλίδη Πολυκα2 3 15-25 εΟδό 100-150 Ιδιόκτητο 0 Κατά περιόTRUE TRUE TRUE TRUE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ1700
85 Γυναίκα 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΑκανόνιστο 5000-10000 Σπίτι Τούµπα Μπότσαρη Πολυκα2 3 15-25 εΟδό >150 Ιδιόκτητο 0 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΕνοικ υπάρ1800
86 Άνδρας 50-70 Έγγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωί-απόγευ20000-30000 Εκτός Καλαµαριά 0 Πολυκα5 6 15-25 εΟδό 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση Πώλ υπάρχ700
87 Άνδρας 18-25 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Πρωινό <5000 Εκτός Χαριλάου Βούλγαρη Πολυκα3 4 15-25 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Αγορά νέαΕνοικ υπάρ0
88 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ Ιδιωτικός ΥΠρωινό 20000-30000 Σπίτι Καλαµαριά Φλέµινγκ Πολυκα5 7 5-10 ετ Οδό και 100-150 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση Πώλ υπάρχ2500
89 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωί-απόγευ30000-40000 Σπίτι Τούµπα Καβείρων Πολυκα2 3 15-25 εΟδό 100-150 Ενοικιασµ400 Κατά περιόFALSE TRUE FALSE TRUE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 0
90 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Καλαµαριά 0 Πολυκα1 4 15-25 εΟδό 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +30% Βελτίωση Πώλ υπάρχ0
91 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωί-απόγευ>40000 Σπίτι Βούλγαρη Παπαδάκη Πολυκα2 4 10-15 εΟδό και 100-150 Ενοικιασµ550 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% ∆.Ξ./∆.Α. Πώλ υπάρχ0
92 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 3 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Χαριλάου Γενναδίου Πολυκα3 3 15-25 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Όχι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
93 Άνδρας 18-25 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Άνεργος Πρωινό <5000 Εκτός Ντεπό Παπανδρέου Πολυκα1 7 25-40 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE ∆εν γν Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
94 Άνδρας 50-70 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωί-απόγευ20000-30000 Σπίτι Ανάληψη Συνδίκα Πολυκα5 5 25-40 ε∆ύο οδού100-150 Ιδιόκτητο 0 Κατά περιόTRUE FALSE TRUE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
95 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Ευζώνων Ριάδη Πολυκα8 8 15-25 εΟδό 100-150 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
96 Άνδρας 50-70 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 20000-30000 Σπίτι Καλαµαριά Σουρµένων Πολυκα3 6 5-10 ετ Οδό και 60-100 Ενοικιασµ440 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Αγορά νέα∆.Ξ./∆.Α. 3000
97 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 20000-30000 Σπίτι Τούµπα Πανταζίδου Πολυκα4 7 5-10 ετ Οδό και 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +30% ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 0
98 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωί-απόγευ20000-30000 Σπίτι Καλαµαριά Φλέµινγκ Πολυκα4 4 15-25 εΟδό και 100-150 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ2000
99 Γυναίκα 35-50 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 5000-10000 Σπίτι Κέντρο Μελενίκου Πολυκα6 7 >40 ετώ∆ύο οδού<60 Ιδιόκτητο 0 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
100 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 30000-40000 Σπίτι 0 Κύµης Πολυκα4 5 10-15 εΟδό 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 1500
101 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 1 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Ασβεστοχώρι Ελπίδος Μονοκα0 0 <5 ετών∆ύο οδού>150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ0
102 Άνδρας 35-50 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Εκτός Τούµπα ∆ορυλαίου Πολυκα4 5 10-15 ε∆ύο οδού60-100 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
103 Γυναίκα 35-50 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 20000-30000 Εκτός Κέντρο Παύλου Μελά Πολυκα7 8 15-25 εΟδό 100-150 Ιδιόκτητο 0 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Όχι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 0
104 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 5000-10000 Σπίτι Καλαµαριά 0 Πολυκα4 4 15-25 εΠρασιά 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 0
105 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 20000-30000 Σπίτι Καλαµαριά Κερκύρας Πολυκα4 5 15-25 εΠρασιά 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ2000
106 Άνδρας 18-25 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Ακανόνιστο <5000 Εκτός Εύοσµος Λεύκης Πολυκα3 5 <5 ετών∆ύο οδού60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
107 Γυναίκα 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Πρωί-απόγευ5000-10000 Σπίτι Κέντρο Πλατεία Αγίου ΓεωργίοΠολυκα4 6 10-15 εΟδό <60 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΕνοικ υπάρ1750
108 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 5000-10000 Σπίτι Πυλαία Νεοφύτου ∆ούκα Πολυκα2 4 15-25 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ1500
109 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Εύοσµος Καζαντζάκη Πολυκα5 5 5-10 ετ Οδό 60-100 Ενοικιασµ300 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Αγορά νέαΠώλ υπάρχ1700
110 Γυναίκα 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωί-απόγευ5000-10000 Σπίτι Τούµπα Λυκαονίας Πολυκα1 4 15-25 ε∆ύο οδού60-100 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ1750
111 Άνδρας 50-70 Έγγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 20000-30000 Σπίτι Καλαµαριά Ζορµπά Πολυκα2 4 <5 ετώνΟδό 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 0
112 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωινό 10000-20000 Εκτός Τούµπα 0 Πολυκα2 4 10-15 εΟδό και 100-150 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΕνοικ υπάρ2000
113 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 3 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Καλαµαριά 0 Πολυκα2 3 15-25 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Κατά περιόTRUE FALSE FALSE TRUE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 0
114 Γυναίκα 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Πρωινό 5000-10000 Σπίτι Κέντρο ∆ιοικητηρίου Πολυκα4 6 10-15 εΟδό και 60-100 Ενοικιασµ400 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 0
115 Γυναίκα 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Πρωινό 5000-10000 Σπίτι Τούµπα Σιδηροκάστρου Πολυκα4 4 <5 ετώνΟδό 60-100 Ενοικιασµ460 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
116 Γυναίκα 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Πρωινό <5000 Σπίτι Σταυρούπολη Παλαµά Πολυκα1 5 15-25 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +30% Αγορά νέαΠώλ υπάρχ0
117 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωί-απόγευ20000-30000 Σπίτι Καλαµαριά Καλλίδου Πολυκα3 6 5-10 ετ Οδό 100-150 Ενοικιασµ600 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Αγορά νέαΠώλ υπάρχ2000
118 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΑκανόνιστο 20000-30000 Εκτός Φάληρο Βασιλίσσης Όλγας Πολυκα7 7 25-40 εΟδό >150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
119 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 20000-30000 Σπίτι Βυζάντιο Μακρυρράχης Πολυκα3 3 15-25 εΟδό 100-150 Ενοικιασµ650 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 2000
120 Άνδρας 18-25 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωινό 5000-10000 Σπίτι 0 Φιλίππου Πολυκα4 6 >40 ετώΟδό και <60 Ιδιόκτητο 0 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Αγορά νέαΕνοικ υπάρ1500
121 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωί-απόγευ10000-20000 Σπίτι Τριανδρία Ηρώων Πολυκα4 4 25-40 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
122 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΑπόγευµα-βρ<5000 Εκτός Αµπελόκηποι Μπουµπουλίνας Πολυκα4 4 10-15 εΟδό και <60 Ενοικιασµ170 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 1000
123 Γυναίκα 25-35 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ΕλεύθεροςΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Πυλαία Σταγειρίτη Πολυκα4 6 5-10 ετ Οδό και 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 1500
124 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 2 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Εκτός Μαρτίου Τερζόγλου Πολυκα1 7 25-40 ε∆ύο οδού60-100 Ιδιόκτητο 0 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +30% Αγορά νέαΠώλ υπάρχ1500
125 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Πρωινό 5000-10000 Εκτός Φάληρο Παρασκευοπούλου Πολυκα6 7 25-40 εΟδό 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
126 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Ιδιωτικός ΥΠρωί-απόγευ5000-10000 Σπίτι Τούµπα 0 Πολυκα1 4 15-25 εΠρασιά <60 Ενοικιασµ320 Κατά περιόFALSE TRUE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 0
127 Άνδρας 18-25 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Πρωί-απόγευ<5000 Σπίτι Ανάληψη Πατρών Πολυκα4 4 25-40 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση Πώλ υπάρχ1600
128 Γυναίκα 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Πρωί-απόγευ<5000 Εκτός Ροτόντα Φιλίππου Πολυκα5 6 >40 ετώΟδό και 60-100 Ενοικιασµ390 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση Ενοικ υπάρ0
129 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Πρωί-απόγευ<5000 Εκτός Ιπποκράτειο 0 Πολυκα3 4 >40 ετώΟδό και 60-100 Ενοικιασµ300 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι +10% Βελτίωση Ενοικ υπάρ0
130 Γυναίκα 50-70 Άγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 20000-30000 Σπίτι Τριανδρία Μικράς Ασίας Πολυκα1 3 15-25 ε∆ύο οδού60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση Ενοικ υπάρ2000
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131 Άνδρας 50-70 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωί-απόγευ>40000 Σπίτι Καλαµαριά Ερατύρας Πολυκα2 4 15-25 εΟδό 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
132 Άνδρας 50-70 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωί-απόγευ30000-40000 Σπίτι Κέντρο Γούναρη Πολυκα4 9 >40 ετώ∆ύο οδού60-100 Ιδιόκτητο 0 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
133 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Ακανόνιστο 5000-10000 Εκτός 40 Εκκλησίες Ραιδεστού Πολυκα1 3 5-10 ετ Οδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 2000
134 Άνδρας 50-70 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωί-απόγευ20000-30000 Σπίτι Χαριλάου Καραµανλή Πολυκα4 5 25-40 ε∆ύο οδού100-150 Ιδιόκτητο 0 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ0
135 Άνδρας 18-25 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Πρωινό <5000 Εκτός Καλαµαριά Κοτυώρων Πολυκα4 5 10-15 ε∆ύο οδού100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
136 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 20000-30000 Σπίτι Αµπελόκηποι Γιαννακοπούλου Πολυκα4 6 10-15 εΟδό και 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Βελτίωση Πώλ υπάρχ2000
137 Άνδρας 50-70 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό >40000 Σπίτι Πανόραµα Αναπαύσεως Μονοκα0 0 15-25 εΟδό >150 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 0
138 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Κέντρο 0 Πολυκα6 6 15-25 εΟδό και 100-150 Ιδιόκτητο 0 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 2000
139 Άνδρας 50-70 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό <5000 Εκτός Πυλαία 0 Πολυκα6 10 25-40 εΠρασιά 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ0
140 Γυναίκα 50-70 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Βούλγαρη 0 Πολυκα4 5 25-40 ε∆ύο οδού100-150 Ιδιόκτητο 0 Κατά περιόFALSE TRUE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ1500
141 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Ασβεστοχώρι Αγίας Παρασκευής Μονοκα0 3 <5 ετώνΟδό >150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 1100
142 Άνδρας 50-70 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Καλαµαριά Λεβάντη Πολυκα4 4 15-25 ε∆ύο οδού100-150 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
143 Άνδρας 50-70 Έγγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 20000-30000 Σπίτι Φάληρο Αρχαιολογικού ΜουσείΠολυκα4 6 25-40 ε∆ύο οδού100-150 Ιδιόκτητο 0 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 1500
144 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Σχολή Τυφλών Σααδή Λεβή Πολυκα3 5 25-40 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Βελτίωση Ενοικ υπάρ1000
145 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι ∆ιοικητήριο Πλατεία Μουσχουντή Πολυκα3 5 25-40 ε∆ύο οδού60-100 Ιδιόκτητο 0 Κατά περιόTRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση Πώλ υπάρχ0
146 Γυναίκα 50-70 Έγγαµος 3 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Κέντρο Μακρυγιάννη Πολυκα5 8 25-40 ε∆ύο οδού60-100 Ιδιόκτητο 0 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
147 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Κέντρο Ολύµπου Πολυκα4 6 25-40 εΟδό και 100-150 Ιδιόκτητο 0 Κατά περιόFALSE TRUE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +30% Αγορά νέαΠώλ υπάρχ1200
148 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 5000-10000 Σπίτι Άνω Πόλη Πολιορκητή Πολυκα2 3 10-15 εΟδό και 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
149 Γυναίκα 50-70 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό >40000 Εκτός Κέντρο Αντιγονιδών Πολυκα7 7 25-40 εΟδό 100-150 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση Ενοικ υπάρ900
150 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 5000-10000 Σπίτι Τούµπα 0 Πολυκα4 5 5-10 ετ Οδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Αγορά νέαΠώλ υπάρχ3000
151 Γυναίκα 35-50 Άγαµος 0 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Παναγία Φανερω0 Πολυκα2 3 <5 ετώνΟδό και 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Βελτίωση Ενοικ υπάρ1500
152 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 0 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Κέντρο Σβώλου Πολυκα8 8 >40 ετώΟδό και <60 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση Ενοικ υπάρ0
153 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 20000-30000 Εκτός Θέρµη Κολοκοτρώνη Μονοκα0 0 25-40 εΟδό 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ1800
154 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Εκτός Ιπποκράτειο Καραµανλή Πολυκα3 5 25-40 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Κατά περιόFALSE TRUE TRUE TRUE FALSE Όχι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
155 Γυναίκα 35-50 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Εκτός Παπάφη Ύδρας Πολυκα1 5 15-25 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Κατά περιόTRUE FALSE TRUE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
156 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Σταυρούπολη Λαµπράκη Πολυκα4 6 10-15 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ1200
157 Γυναίκα 25-35 Έγγαµος 2 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 5000-10000 Σπίτι Νέοι Επιβάτες ∆ηµοκρατίας Μονοκα0 0 15-25 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Κατά περιόTRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση Πώλ υπάρχ1500
158 Γυναίκα 25-35 Άγαµος 0 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Εκτός Σχολή Τυφλών ∆ελφών Πολυκα2 5 15-25 εΟδό και 100-150 Ενοικιασµ300 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 2000
159 Γυναίκα 18-25 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Εκτός Επταπύργιο Αχταρή Πολυκα1 3 <5 ετώνΟδό 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
160 Άνδρας 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Τούµπα Γκούρα Πολυκα4 5 5-10 ετ Οδό 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 0
161 Γυναίκα 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Ανθέων Παπανδρέου Πολυκα5 6 10-15 εΟδό 60-100 Ενοικιασµ500 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Αγορά νέαΠώλ υπάρχ2000
162 Γυναίκα 50-70 Έγγαµος 2 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Κέντρο Τάττη Πολυκα5 8 >40 ετώ∆ύο οδού100-150 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 2000
163 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Βότση Μεγάλου Αλεξάνδρου Πολυκα2 2 25-40 εΟδό 60-100 Ιδιόκτητο 0 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
164 Γυναίκα 25-35 Άγαµος 0 Λύκειο Ιδιωτικός ΥΠρωινό 5000-10000 Σπίτι Χαριλάου Μαρασλή Πολυκα4 5 25-40 εΠρασιά <60 Ενοικιασµ300 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Βελτίωση Πώλ υπάρχ0
165 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Βαρδάρι Ειρήνης Πολυκα4 4 25-40 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
166 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Εκτός Καλαµαριά Καρατζά Πολυκα1 5 10-15 ε∆ύο οδού100-150 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ0
167 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Φάληρο Πραξιτέλους Πολυκα5 5 25-40 εΟδό και 60-100 Ενοικιασµ450 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση Πώλ υπάρχ1500
168 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Περαία Θερµαϊκού Πολυκα1 2 25-40 ε∆ύο οδού100-150 Ιδιόκτητο 0 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ900
169 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Τούµπα Μικράς Ασίας Πολυκα2 4 25-40 εΟδό 60-100 Ιδιόκτητο 0 Όλο το 24ωFALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση Πώλ υπάρχ0
170 Γυναίκα 50-70 Έγγαµος 0 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Τριανδρία Θράκης Πολυκα2 4 25-40 εΟδό 60-100 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. ∆.Ξ./∆.Α. 0
171 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Νεάπολη Καλλικράτειας Πολυκα3 4 <5 ετώνΟδό 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Αγορά νέαΠώλ υπάρχ0
172 Γυναίκα 50-70 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Νεάπολη Ρούσβελτ Πολυκα1 5 25-40 ε∆ύο οδού60-100 Ιδιόκτητο 0 Κατά περιόFALSE FALSE TRUE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
173 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 3 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 5000-10000 Σπίτι Τούµπα Ευαγόρα Πολυκα3 4 15-25 ε∆ύο οδού100-150 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΕνοικ υπάρ1600
174 Άνδρας 50-70 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 30000-40000 Εκτός Τούµπα Στεφάνου Γρηγορίου Πολυκα1 3 15-25 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE ∆εν γν Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 1000
175 Γυναίκα 25-35 Έγγαµος 3 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 20000-30000 Εκτός Τούµπα Μυδίας Πολυκα2 5 5-10 ετ ∆ύο οδού100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ1000
176 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Πανόραµα Μακεδονοµάχων Μονοκα0 0 5-10 ετ Οδό 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ1750
177 Άνδρας 25-35 Έγγαµος 2 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Ανάληψη ∆ελφών Πολυκα3 5 25-40 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Όχι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
178 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 1 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Μαρτίου Νεµέας Πολυκα3 7 <5 ετώνΟδό >150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση Ενοικ υπάρ2000
179 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Συκιές Καραϊσκάκη Πολυκα1 4 5-10 ετ Πρασιά 60-100 Ενοικιασµ400 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +10% Αγορά νέαΠώλ υπάρχ2500
180 Γυναίκα 50-70 Έγγαµος 2 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι 40 Εκκλησίες Πολυγύρου Πολυκα2 3 >40 ετώ∆ύο οδού100-150 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Βελτίωση Ενοικ υπάρ0
181 Γυναίκα 50-70 Έγγαµος 2 ∆ηµοτικό ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Ιπποκράτειο Σταµατοπούλου Πολυκα1 5 25-40 εΟδό και <60 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Βελτίωση Ενοικ υπάρ500
182 Άνδρας 50-70 Έγγαµος 2 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 5000-10000 Σπίτι Παπάφη Αµολιανής Πολυκα2 2 25-40 εΟδό 60-100 Ιδιόκτητο 0 Κατά περιόFALSE FALSE FALSE TRUE TRUE Όχι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση Ενοικ υπάρ1800
183 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Φάληρο Σπάρτης Πολυκα4 6 25-40 εΟδό και 60-100 Ενοικιασµ468 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Βελτίωση Πώλ υπάρχ1700
184 Γυναίκα 25-35 Έγγαµος 1 Λύκειο Ιδιωτικός ΥΠρωινό 5000-10000 Σπίτι Θέρµη Βοδενών Πολυκα2 3 5-10 ετ ∆ύο οδού60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΕνοικ υπάρ1700
185 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 3 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό <5000 Σπίτι Θέρµη Μεγάλου Αλεξάνδρου Μονοκα0 0 5-10 ετ Οδό 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ0
186 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Λύκειο Ιδιωτικός ΥΠρωινό 5000-10000 Σπίτι Θεαγένειο Θεαγένους Χαρίση Πολυκα1 6 10-15 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Κατά περιόFALSE TRUE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση Πώλ υπάρχ0
187 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 0 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 5000-10000 Σπίτι Ωραιόκαστρο Κοµνηνών Μονοκα0 0 25-40 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΕνοικ υπάρ0
188 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 5000-10000 Σπίτι Ωραιόκαστρο Αριστοτέλους Μονοκα0 0 5-10 ετ ∆ύο οδού>150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση Πώλ υπάρχ0
189 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Καλαµαριά Εφέσσου Πολυκα5 5 5-10 ετ Οδό 100-150 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Αγορά νέαΠώλ υπάρχ1500
190 Άνδρας 25-35 Έγγαµος 0 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Περαία Σόλωνος Μονοκα0 0 <5 ετώνΠρασιά >150 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 1300
191 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 2 Λύκειο ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Καλαµαριά Κρώµνης Πολυκα3 4 15-25 εΟδό και 100-150 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι +20% Βελτίωση Ενοικ υπάρ1400
192 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 5000-10000 Σπίτι Τούµπα Ιπποδροµίου Πολυκα1 5 <5 ετών∆ύο οδού60-100 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
193 Γυναίκα 35-50 Έγγαµος 1 Ανώτερη/τ ∆ηµόσιος ΥΠρωινό 10000-20000 Σπίτι Εύοσµος Μαιάνδρου Πολυκα5 5 5-10 ετ ∆ύο οδού60-100 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
194 Άνδρας 25-35 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Ακανόνιστο <5000 Σπίτι Μενεµένη Αγγελάκη Πολυκα1 2 10-15 εΟδό και 60-100 Ιδιόκτητο 0 Αποδεκτός FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Όχι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση ∆.Ξ./∆.Α. 0
195 Άνδρας 18-25 Άγαµος 0 Ανώτερη/τ Φοιτητής Πρωί-απόγευ<5000 Εκτός Τούµπα Υπατίας Πολυκα1 6 10-15 ε∆ύο οδού<60 Ιδιόκτητο 0 Μέτριος FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Ναι Ναι ∆.Ξ./∆.Α. Βελτίωση Ενοικ υπάρ1500




