ΠΡΟΣ
- TOΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
- ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
- ΥΠΟΥΡΓΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
-ΤΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ

ΤΟΥ

ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΣΕΥΥΠ)

Στην Ελλάδα µια από τις µεγαλύτερες πηγές ηχορύπανσης αποτελούν τα Κέντρα
διασκέδασης και το πλήθος των λοιπών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος
που «προσφέρουν» µουσική. Με την υπ΄αριθµό Α5 3010 ΦΕΚ 593/Β /2-10-1985
υπουργική απόφαση , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ( Μέτρα προστασίας της
∆ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών
Καταστηµάτων) θεσµοθετήθηκαν περιορισµοί ως προς τον έλεγχο της όχλησης από
την λειτουργία των ΚΥΕ, την προστασία της υγείας των κατοίκων και τον
περιορισµό των θορύβων που επιδρούν
στην υγεία προκαλώντας σοβαρές
σωµατικές, ψυχολογικές και κοινωνικές διαταραχές καθώς και σοβαρές επιβαρύνσεις
στο φυσιολογικό επίπεδο λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισµού
Από πλευράς προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής η πιο
σηµαντική ενόχληση είναι αυτή του ύπνου . Οι µελέτες του Παγκόσµιου Οργανισµού
Υγείας (Π.Ο.Υ.) έχουν καταλήξει σε ένα επιτρεπτό όριο - στο υπνοδωµάτιο της
κατοικίας - των 35 dBA Leq . Η ανωτέρω τιµή έχει τεθεί ως όριο στην Ελληνική
Υγειονοµική Νοµοθεσία µε την Α5 3010 ΦΕΚ 593/Β /2-10-1985 υπουργική
απόφαση εισάγοντας την έννοια της ηχοαποµόνωσης (D>65dBA) σε περίπτωση
επαφής των Κέντρων ∆ιασκέδασης µε κατοικίες και την έννοια του ανώτατου
επιτρεπτού θορύβου λειτουργίας της µουσικής εντός της αίθουσας ( 100 dBA για τα
κέντρα διασκέδασης και 80 dBA για τα λοιπά καταστήµατα µε µουσική) . Με την
ανωτέρω υπουργική απόφαση ορίζεται ότι ο θόρυβος µετρούµενος µε ένα ηχόµετρο
στα όρια του καταστήµατος ή έξω από την πλησιέστερη κατοικία , δεν πρέπει να
ξεπερνά το όριο του θορύβου όπως ορίζεται από το χαρακτήρα της περιοχής.
Αν στα ΚΥΕ λειτουργούσε η µουσική στην επιτρεπόµενη ηχοστάθµη των 80 dBA,
µε κλειστές πόρτες – παράθυρα, δεν θα υφίστατο πρόβληµα µετάδοσης του ήχου
στους γειτονικούς χώρους. ∆υστυχώς το πρόβληµα της ηχορρύπανσης δηµιουργείται
από τη καταστρατήγηση των παραπάνω όρων από τα ΚΥΕ µε τη ταυτόχρονη
χρησιµοποίηση ενισχυτών και ηχείων µεγάλης ισχύος, ζωντανής µουσικής µε
µικροφωνικές εγκαταστάσεις κ.λπ., θέτοντας µε τον τρόπο αυτό σε κίνδυνο την υγεία
και ασφαλή διαβίωση των περιοίκων κάθε ΚΥΕ. Τα περισσότερα ΚΥΕ , ενώ
αιτούνται και λαµβάνουν σχεδόν στο σύνολο τους άδεια µουσικής , στερούνται
µέτρων ηχοµόνωσης , καθώς δεν απαιτείται από την Νοµοθεσία , αφού η έννοια της
χρήσης της µουσικής σε αυτά τα καταστήµατα έχει ως ανώτερη επιτρεπόµενη ένταση
τα 80 dBA. . Επιπρόσθετα η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη ΚΥΕ σε µία περιοχή επιφέρει
την παράλληλη ανάπτυξη άλλων οχλουσών για την κατοικία δραστηριοτήτων κατά
τις ώρες της κοινής ησυχίας ( αυξηµένο κυκλοφοριακό φόρτο οχηµάτων πελατών και
τροφοδοσίας,
φωνασκίες
θαµώνων,
πεζών,
κορναρίσµατα,
λειτουργία
εγκαταστάσεων κλιµατισµού, κ.λπ.)
Κατά τις διαπιστώσεις του Υπουργείου Υγείας (εγκ. ΥΜ/3131/89) το µεγαλύτερο
µέρος των ενοχλήσεων από τα ΚΥΕ οφείλεται στις περιπτώσεις καταστηµάτων που
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α) στερούνται άδειας λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας µε µουσική β) τροποποιούν
αυθαίρετα τις συνθήκες ή τις ώρες λειτουργίας τους όπως π.χ. µετατροπή αυθαίρετη
από στεγασµένα σε υπαίθρια µε άνοιγα στέγης, θυρών, παραθύρων κλπ. , µεταφορά
των ηχείων στην ύπαιθρο και ανάπτυξη τραπεζιών γ) παραβιάζουν το ανώτατο όριο
της επιτρεποµένης ηχοστάθµης (Παναγιώτης Χαλαζωνίτης Πολιτικός – Υγιεινολόγος
Μηχανικός (MSc) Επιθεωρητής Υγείας στο Σώµα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας
(ΣΕΥΥΠ) Κατά το Σώµα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ ) ηµερίδα Οι
επιπτώσεις της ηχορύπανσης στα αστικά κέντρα – Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις,
ΤΕΕ, Αθήνα, 14 Ιανουαρίου, 2008. .
Επίσης, κατά συρροή παραβιάζουν το ωράριο λειτουργίας τους, και, ενώ για
παράδειγµα επιτρέπεται να παίζουν µουσική (δηλαδή να κάνουν χρήση της άδειάς
τους µουσικών οργάνων) µέχρι τις 23:00, ή κατά -απαράδεκτα δοθείσα- παράταση
µέχρι τη 01:00, εντούτοις παίζουν µουσική µέχρι τα ξηµερώµατα, τα δε όργανα της
τάξεως, εντελώς ανεξήγητα, (όταν π.χ. έρχονται σε ένα κατάστηµα στις 02:30 π.µ.)
δεν επιβάλλουν κύρωση και για την υπέρβαση του ωραρίου, αλλά ασχολούνται µόνο
µε την ένταση της µουσικής.
Η Ελληνική πολιτεία, έχει θεσπίσει µια σειρά νοµοθετικών και διοικητικών
µέτρων για τον περιορισµό του φαινοµένου. Παρ’ όλα αυτά, το πρόβληµα της
ηχορρύπανσης εξακολουθεί να υφίσταται και δυστυχώς να επεκτείνεται, λόγω
του πληµµελούς έλεγχου και κατά συνέπεια της µη εφαρµογής της νοµοθεσίας
Όσον αφορά τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, Ο Νόµος λέει ότι
επιτρέπεται να ακούγονται µέχρι 80 ντεσιµπέλ εντός του κτηρίου, µε κλειστές πόρτες
και παράθυρα. Εντός του κτηρίου σηµαίνει ότι έξω δεν πρέπει να ακούγεται
σχεδόν τίποτα.
Αν καλέσουµε την Άµεση ∆ράση, τότε όταν έρθουν θα διαπιστώσουν
πταισµατική παράβαση που αφορά την κοινή ησυχία και άλλες τυχόν
παραβάσεις που αφορούν άδειες λειτουργίας, τοποθέτηση µηχανηµάτων, κλπ) –
Για να διαπιστωθεί η πληµµεληµατική παράβαση λόγω ηχορρύπανσης θα πρέπει
να υπάρχει ηχόµετρο που δεν διαθέτουν τα όργανα της άµεσης δράσης.
Ηχόµετρο διαθέτουν µόνο τα Αστυνοµικά Τµήµατα όπου και θα πρέπει να
προβαίνουν σε προγραµµατισµένους έλεγχους και να εφαρµόζονται οι κατά Νόµο
κυρώσεις.
Για τους παραβάτες υπάρχουν δύο µορφών κυρώσεις: Πρώτα απ’ όλα, η παράβαση
της Υπουργικής Απόφασης είναι πληµµέληµα. ∆ηλαδή ο παραβάτης
συλλαµβάνεται και πάει αυτόφωρο, τιµωρούµενος µε ποινή φυλάκισης έως ενός
έτους και χρηµατική ποινή τουλάχιστον 5.000 ΕΥΡΩ. (Ν.4055/2012, αρ.37§3).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι αρµόδια για την εκτέλεση της Υπουργικής Απόφασης –
Υγειονοµικής ∆ιάταξης είναι τόσο τα αστυνοµικά όσο και τα υγειονοµικά όργανα σε
όλη τη χώρα.

Εφαρµόζεται όµως ο Νόµος;;
Αναφορικά µε την ηχορρύπανση από καταστήµατα υπάρχουν πάρα πολλές
διαµαρτυρίες, ότι δεν έρχεται, ή ότι δεν έρχεται γρήγορα η αστυνοµία για έλεγχο, η
πάλι, ότι όταν έρθει το περιπολικό, το βλέπουν καθώς πλησιάζει και χαµηλώνουν την
ένταση.
Οι αποφάσεις σφράγισης εκδίδονται από την Αστυνοµία και όχι από τον ∆ήµο.
4249/2014, Άρθρο 57, Προϋποθέσεις σφράγισης κέντρων διασκέδασης και
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος
∆ίδεται η αρµοδιότητα στον ∆ιοικητή του τοπικού Αστυνοµικού Τµήµατος για την
έκδοση απόφασης επιβολής σφράγισης του καταστήµατος, µετά την συµπλήρωση
τουλάχιστον τριών παραβάσεων εντός έτους (δηλ. 365 ηµερών).
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«Μετά την παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων» (Α` 114), προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής: «7Α. Η αστυνοµική
αρχή του τόπου της έδρας των κέντρων διασκεδάσεως και των καταστηµάτων του
άρθρου 1 παρ. 1 του Π∆. 180/1979 (Α` 46), καθώς και των λοιπών καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά
υγειονοµικές διατάξεις προσφέρονται οινοπνευµατώδη ποτά για άµεση εντός αυτών
κατανάλωση, σφραγίζει υποχρεωτικά το κατάστηµα για χρονικό διάστηµα δέκα
ηµερών, αν βεβαιώνονται από αστυνοµικούς συνολικά, εντός έτους, τρεις
παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α` του Π∆. 180/1979, ως
ισχύει. Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης του καταστήµατος και της σχετικής έκθεσης
κοινοποιούνται αυθηµερόν στον κατά τόπο αρµόδιο δήµο, ο οποίος οφείλει στο χρονικό
αυτό διάστηµα να εκδώσει την απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του
καταστήµατος. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον οικείο δήµο η αφαίρεση της
άδειας λειτουργίας για διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα ηµερών, η σφράγιση διατηρείται
και για τον πέραν των δέκα ηµερών χρόνο.»
Συνοπτικά, την απόφαση προσωρινής (10 ηµερών) σφράγισης λόγω συµπλήρωσης
τουλάχιστον τριών παραβάσεων του Π.∆.180/1979 εντός έτους, την εκδίδει πλέον και
την επιβάλει ο ∆ιοικητής του τοπικού Αστυνοµικού Τµήµατος.
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ο ρόλος των δικαστικών αρχών οι οποίες δεν θα
πρέπει να δείχνουν αναιτιολόγητη ελαστικότητα (“για το καλό της επιχείρησης”) στις
περιπτώσεις ενδίκων µέσων κατά των αποφάσεων σφραγίσεως ή αφαίρεσης αδειών.
Αυτές δεν επιβλήθηκαν «ελαφρά τη καρδία» αλλά προήλθαν από την ανάγκη για να
προστατευτούν άνθρωποι από αντικοινωνικές συµπεριφορές παρανοµούντων.
Η οικονοµική κρίση δεν είναι δικαιολογία για κάθε παράνοµη συµπεριφορά που
υποβαθµίζει περαιτέρω την καθηµερινότητά µας.

Οι φορείς και τα κινήµατα από τα αστικά κέντρα της Ελληνικής
επικράτειας, που αναφέρονται στο τέλος του κειµένου και που στο
πλαίσιο των διεκδικήσεων τους
έχουν και την επίλυση του
προβλήµατος της ηχορύπανσης, συµφωνούν να δραστηριοποιηθούν
από κοινού για την επίλυση του προβλήµατος, σε συνεργασία µε
δηµοτικούς ή δηµόσιους φορείς. Με την παρούσα κοινή επιστολή:
1. Ζητούν από την πολιτεία και τα υπεύθυνα όργανά της να εφαρµόζουν πιστά το
ισχύον θεσµικό πλαίσιο , προχωρώντας στη βελτίωση και συµπλήρωση αυτού
όπου απαιτείται, ώστε να σταµατήσει η συνεχής όχληση των πολιτών από την
ηχορύπανση. Σηµείωση: Εδώ µπορούν να µπουν (µέσα από τη διαδικασία της
διαβούλευσης )και προτάσεις από άλλες πόλεις για τροποποιήσεις της νοµοθεσίας, είτε
για τις περιοχές που δίνονται οι άδειες, είτε για τον τρόπο που ξαναδίνονται άδειες στα
ίδια καταστήµατα µόλις κλειστούν από την αστυνοµία για ηχορύπανση, κ.λπ. ή αυτό να
γίνει σε επόµενη φάση µε συγκεκριµένες προτάσεις-λύσεις.
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2. Ζητούν τη συµπλήρωση των νοµοθετικών διατάξεων µε την υποχρέωση
προσθήκης εξοπλισµού στα ΚΥΕ µε συστήµατα και συσκευές που θα µετρούν, θα
καταγράφουν και αποθηκεύουν σε ηλεκτρονική ή ψηφιακή µορφή και κατά συνεχή
τρόπο το µέγεθος και τη µορφή του παραγοµένου θορύβου.
•

Οι συσκευές αυτές, ανά περίπτωση, θα τοποθετούνται στους χώρους
παραγωγής των θορύβων, είτε από τα όργανα του κράτους που είναι
υπεύθυνα για την εφαρµογή των σχετικών νοµοθετικών διατάξεων,
είτε και από τους υπευθύνους των ΚΥΕ που προκαλούν την
ηχορύπανση. ( Συσκευές αντίστοιχες των ταχογράφων στα φορτηγά
αυτοκίνητα) . Ο υπεύθυνος του ΚΥΕ θα είναι και

υπεύθυνος για τις

συνθήκες συνεχούς και σωστής λειτουργίας του σχετικού εξοπλισµού ,
µε την πρόβλεψη και επιβολή αντίστοιχων κυρώσεων
•

Τα δεδοµένα των παραγόµενων και µετρούµενων θορύβων θα είναι
διαθέσιµα στα κατά το νόµο
ηχορύπανσης.

Ο

σχετικός

όργανα για την αντιµετώπιση
εξοπλισµός

θα

πρέπει

να

της
είναι

πιστοποιηµένος, ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές του, από φορείς
που έχουν το δικαίωµα παροχής τέτοιων πιστοποιητικών.
•

Τα µετρούµενα µεγέθη δεν θα περιέχουν στοιχεία που σχετίζονται µε
προσωπικά δεδοµένα. Τα decibel θορύβου δεν έχουν στοιχεία
προσωπικών δεδοµένων

•

Με βάση τις µετρήσεις και καταγραφές των συσκευών αυτών, θα
επιβάλλονται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα οι προβλεπόµενες
από τη νοµοθεσία ποινές και κυρώσεις .

3. Ζητούν

από την ηγεσία του υπουργείου προστασίας του πολίτη και των

συναρµοδίων υπουργείων, τη νοµοθέτηση διατάξεων που θα επιτρέπουν στα
αρµόδια ελεγκτικά όργανά την συνεχή παρακολούθηση των πηγών ηχορύπανσης
µε ηλεκτρονικές και ψηφιακές συσκευές, που θα καταγράφουν τους
παραγοµένους θορύβους στις πηγές τους και θα αποστέλλουν τα δεδοµένα σε
ειδικά σχεδιασµένη ηλεκτρονική πλατφόρµα µέσω ιντερνέτ. Τα ελεγκτικά όργανα
θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των µετρήσεων σε πραγµατικό χρόνο,
ενώ θα ειδοποιούνται αυτόµατα όταν ο ήχος ξεπεράσει µια προδιαγεγραµµένη
ένταση. Τα δεδοµένα που θα καταγράφονται θα αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία
των – τυχόν υφισταµένων- παραβάσεων, και θα χρησιµοποιούνται για την
επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.
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4. Βασικά στοιχεία των συσκευών θα µπορούσαν να είναι:
1.Ηχόµετρο τύπου Β
2. Μετρήσεις µε µέγιστο ρυθµό τουλάχιστον ανά second
3. Ψηφιακή ένδειξη σε decibel
4. ∆υνατότητα αποστολής των δεδοµένων, µέσω ιντερνέτ, online σε κεντρικό
server (πλατφόρµα), ώστε µε κατάλληλο κωδικό

της κάθε συσκευής να

µπορούν να παρακολουθούνται µέσω υπολογιστή από τα ελεγκτικά όργανα.
(remote, online, real time)
5. ∆υνατότητα αποθήκευσης των δεδοµένων και αποστολής τους σε τακτά
διαστήµατα (π.χ. ηµέρα ή εβδοµάδα) σε συγκεκριµένο αποδέκτη.
6. ∆υνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων εάν ο ήχος υπερβεί τα όρια όπως
ορίζονται από το νόµο.

Για όσα αναφέρθηκαν ως άνω, ζητούµε συνάντηση µαζί σας προκειµένου
να συµβάλουµε σε όσες πρωτοβουλίες θα λάβετε αναφορικά µε την
επίλυση του προβλήµατος το οποίο αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες
αιτίες υποβάθµισης της ποιότητας ζωής στις ελληνικές πόλεις.
Οι φορείς και τα κινήµατα
Ε∆Ω ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΑΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΙ

ΤΗΝ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

ΤΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ (ή τους???) ΥΠΟΥΡΓΟ
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ΣΤΗ

