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Εισήγηση µε θέµα 

« Η εφαρμογή της νομοθεσί ας κατά της ηχορρύπανσης από τ ι ς αρμόδι ες αστυνομι κές και  δι καστ ι κές αρχές» 
 

στην ηµερίδα µε τίτλο Ηχορρύπανση: Μία σύγχρονη Πληγή στον τόπο µας 
Αθήνα, 19/4/2016 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Πολλοί από εµάς βιώνουµε βασανιστικό εκνευρισµό, υπερένταση, ταραχή και ψυχικό άλγος, λόγω της γειτνίασης µας 
µε θορυβώδεις δραστηριότητες και βρισκόµαστε ανυπεράσπιστοι απέναντι στην αυθαιρεσία. 

Με πρωτοβουλίες σαν την σηµερινή προσπαθούµε να προστατέψουµε το δικαίωµά µας να ζούµε ήσυχα στις κατοικίες 
µας και να έχουµε καλύτερη ποιότητα ζωής.  

Η ηχορρύπανση δεν είναι ένα φυσικό φαινόµενο όπως η καταιγίδα, αλλά πρόκειται για µια καταφανέστατα 
αντικοινωνική συµπεριφορά που έχει σοβαρές συνέπειες στην υγεία και την καθηµερινή ζωή µας, αποτελεί δε, ποινικό 
αδίκηµα που τιµωρείται από το Νόµο.  

Η επιθυµία µας να µην ενοχλούµαστε από την ηχορρύπανση, δεν είναι ιδιοτροπία, είναι δικαίωµα µας, είναι ανθρώπινο 
δικαίωµα. Δυστυχώς η µη τήρηση των πλαισίων λειτουργίας της πόλης και η έλλειψη σεβασµού στα δικαιώµατα µας, 
µας στερούν αυτό το δικαίωµα. 

Ηχορρύπανση από ΚΥΕ.  
Μια συνηθισµένη άδεια καταστήµατος που θέλει να έχει µουσική µεταξύ άλλων αναφέρει: 

• «Απαγορεύεται η λειτουργία των µουσικών οργάνων κατά τις ώρες κοινής ησυχίας».  
• «Το στερεοφωνικό µηχάνηµα θα είναι χαµηλής ισχύος και θα λειτουργεί µε κλειστές πόρτες και 

παράθυρα». 
• «Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκποµπής µουσικής έξω από το 

κατάστηµα». 
• «Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση η 

ανάκληση της άδειας».  
Αρµοδιότητες για τον έλεγχο έχουν: 

• Αστυνομί α: Βασικός παράγοντας που (αν θέλει) διαθέτει όλα τα µέσα για να επιβάλει τον Νόµο – 
Προβλήµατα προέρχονται από την προτεραιότητα που δίνεται στο ζήτηµα και την έλλειψη επαρκούς 
κατάρτισης των Αστυνοµικών για τις σχετικές νοµικές διατάξεις.  

• Δι εύθυνση Υγεί ας Περι φέρει ας : Συναρµοδιότητα µε την Αστυνοµία - Αντιτείνει ότι έχει λίγο 
προσωπικό για πάµπολλες υγειονοµικές παραβάσεις σε όλο το Νοµό, ότι θα πρέπει να βγουν τα 
κλιµάκια τη νύχτα, κλπ. (Ρόλος Υπουργεί ου Υγεί ας : Η αδειοδότηση και η λειτουργία των 
καταστηµάτων καθορίζεται κυρίως από υγειονοµικές διατάξεις και εγκυκλίους που αυτό εκδίδει). 

• Δήμος : Υπηρεσία αδειοδότησης ΚΥΕ, Δηµοτική Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δηµοτικό Συµβούλιο – 
(λειτουργούν τυπικά και οι µαγαζάτορες συχνά φροντίζουν να έχουν προσωπική επαφή µαζί τους). Ο 
προϊστάµενος της αρµόδιας υπηρεσίας αδειοδοότησης οφείλει (δέσµια αρµοδιότητα) µετά από τρεις 
αποφάσεις προσωρινής σφράγισης που έχουν επιβληθεί από την Αστυνοµία σε διάστηµα ενός έτους, 
να εισαγάγει το θέµα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήµου, η οποία και θα αφαιρέσει οριστικά 
της άδεια.   

• Ει σαγγελέας : Αρµοδιότητα να κινεί την ποινική δίωξη σε κάθε παράνοµη πράξη – (συνήθως δεν 
ενεργεί αυτεπάγγελτα και αν δεν δεχτεί πιέσεις περιορίζεται σε συστάσεις και ενηµερωτικές επαφές 
µε τις υπηρεσίες). 

• Δι καστήρι α: Τα διοικητικά πρωτοδικεία εκδίδουν προσωρινές διαταγές που αναστέλλουν διοικητικές 
κυρώσεις.  
Τα πταισµατοδικεία δείχνουν επιείκεια και αθωώνουν τις πταισµατικές παραβάσεις, (δεδοµένου ότι 
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σχεδόν πάντα έχουν στο ακροατήριο µόνον τους κατηγορουµένους µαγαζάτορες και όχι τους µάρτυρες 
αστυνοµικούς).  
Τέλος η διάταξη περί αναγκαστικού αυτοφώρου στην περίπτωση της καταγεγραµµένης ηχορρύπανσης 
δυστυχώς δεν εφαρµόζεται και οι κατηγορούµενοι παραπέµπονται σε τακτική δικάσιµο.  
Τα δικαστήρια λειτουργούν αποτελεσµατικά σε περίπτωση που προσφεύγουν πολίτες µε Ασφαλιστικά 
µέτρα. Ο Πολίτης µπορεί να προσφύγει ατοµικά κατά του ιδιοκτήτη ΚΥΕ στα πολιτικά δικαστήρια µε 
βάση τις διατάξεις για την προστασία της προσωπικότητάς του και της ιδιοκτησίας του, σύµφωνα µε 
τον Αστικό Κώδικα, όπου και θα δικαιωθεί. Η λύση όµως δεν είναι να στρέφεται ο ένας πολίτης 
ατοµικά κατά του άλλου στα δικαστήρια, δηµιουργώντας έριδες και αντιδικίες, όταν το πρόβληµα 
µπορεί να το λύνει η Πολιτεία µε τα εντεταλµένα όργανά της, η οποία και είναι υποχρεωµένη να το 
κάνει.  

 
 
Τί προβλέπει ο Νόµος όταν κάποιος ηχορρυπαίνει,  

• Δι ατάραξη κοι νής ησυχί ας  τιµωρείται µε πρόστιµο, ως πταίσµα, από τον Ποινικό Κώδικα, µε το άρθρο 
417, αλλά και από την Αστυνοµική Διάταξη 3 του 1995, η οποία αναφέρεται ειδικότερα στην την κοινή 
ησυχία, {3:00 µε 5:30 το µεσηµέρι και 11:00 το βράδυ µε 7:00 το πρωί για τους θερινούς µήνες (1/4 
µε 30.9), και 3:00 µε 5:30 το µεσηµέρι και 10:00 το βράδυ µε 7:30 το πρωί για τους χειµερινούς 
µήνες (1/10 µε 31.3)}.  

• Υγει ονομι κή Δι άταξη, η Α5 του 1985 αναλυτ ι κή και  δι εξοδι κή Γι α τα ΚΥΕ (για να παίζουν µουσική 
τα ΚΥΕ, πρέπει να έχουν τη λεγόµενη άδεια µουσικών οργάνων, η οποία και αναφέρει µέχρι και πόσα 
ντεσιµπέλ µπορούν να φτάσουν (80 db για τα περισσότερα) 
Εδώ λοιπόν είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε το εξής: Νομί ζ ει  ο πολύς κόσμος και  δυστυχώς 
πολλές φορές και  οι  αστυνομι κοί , ότ ι  ένα κατάστημα παραβι άζ ει  το νόμο όταν εί σαι  απ’ έξω και  
δεν μπορεί ς να σταθεί ς από το σαματά και  τη φασαρί α. Αυτό εί ναι  λάθος. Ο Νόμος λέει  ότ ι  
επι τρέπεται  να ακούγονται  μέχρι  80 ντεσι μπέλ εντός του κτηρί ου. 80 ντεσι μπέλ εντός του 
κτηρί ου σημαί νει  ότ ι  έξω δεν πρέπει  να ακούγεται  σχεδόν τ ί ποτα. Αν στα ΚΥΕ λει τουργούσε η 
μουσι κή  στην επι τρεπόµενη ηχοστάθµη των 80 dBA, µε κλει στές πόρτες – παράθυρα, δεν θα 
υφί στατο  πρόβληµα µετάδοσης του ήχου στους γει τονι κούς χώρους. 

• Προεδρι κό Δι άταγμα 180/79, εάν µέσα στο έτος βεβαιωθούν από τα αστυνοµικά όργανα τρεις 
παραβάσεις στο κατάστηµα για ηχορρύπανση ή για άλλους σηµαντικούς λόγους, ή αν εκδοθούν, µετά 
από µηνύσεις ιδιωτών, τρεις καταδικαστικές αποφάσεις από το Δικαστήριο για τα ίδια 
αδικήµατα…./οφείλει να σφραγίσει αµέσως το κατάστηµα για διάστηµα από 10 έως 60 ηµερών. 

• Νόμος 4249/2014, Άρθρο 57, Προϋποθέσεις σφράγισης κέντρων διασκέδασης και καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Συνοπτ ι κά, την απόφαση προσωρι νής (10 ημερών) σφράγι σης 
λόγω  συμπλήρωσης τουλάχι στον τρι ών παραβάσεων του Π.Δ.180/1979 εντός έτους, υποχρεούται  να 
την εκδώσει  και  την επι βάλει  ο Δι οι κητής του τοπι κού Αστυνομι κού Τμήματος. 
Ηχορρύπανση = Πληµµέληµα. Ο παραβάτης συλλαµβάνεται και οδηγείται στο αυτόφωρο, τιµωρούµενος 
µε ποινή φυλάκισης έως ενός έτους και χρηµατική ποινή τουλάχιστον 5.000 ΕΥΡΩ. 

 
Δι άφορες δι απι στώσει ς και  αποτελεσματ ι κές πρακτ ι κές:  
 
Στην Αστυνομί α:  

1. Οι τηλεφωνικές καταγγελίες να γίνονται στην Άµεση Δράση (100) αλλά και στο αρµόδιο Αστυνοµικό 
Τµήµα. 

2. Γραπτές καταγγελίες να γίνονται στο αρµόδιο Αστυνοµικό Τµήµα µε κοινοποίηση στην προϊσταµένη 
αρχή (Διεύθυνση, Αρχηγείο) και την Εισαγγελία.  

3. Αν το περιπολικό δεν έρχεται ή αργεί, συνεχίζουµε να τηλεφωνούµε λέγοντας στον τηλεφωνητή ότι 
καταγράφουµε τη συχνότητα και την ώρα των κλήσεών µας, ώστε να ζητήσουµε από την υπηρεσία να 
µας ενηµερώσει για το αποτέλεσµα των καταγγελιών µας. (Συχνά υπάρχουν θέµατα µεγαλύτερης 
προτεραιότητας, αλλά υπάρχουν και φορές που ο χειριστής δε δίνει ιδιαίτερη σηµασία είτε γιατί δεν 
αντιµετωπίζει προσωπικά ανάλογο πρόβληµα, είτε γιατί θεωρεί ότι έχουµε καλέσει κατ΄ επανάληψη 
και έχουµε γίνει κουραστικοί). 
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4. Ζητάµε Αντίγραφο στο οποίο να φαίνονται οι µέχρι σήµερα ποινικές και διοικητικές παραβάσεις που 
έχουν επιβληθεί στο συγκεκριµένο κατάστηµα και αφορούν την µη σύννοµη λειτουργία του. 

5. Ηχορρύπανση (µε ηχόµετρο) - Διατάραξη κοινής ησυχίας (δεν απαιτείται ηχόµετρο) 
Λειτουργία µε κλειστές πόρτες και παράθυρα (δεν εννοεί την εξωτερική πόρτα π.χ. από νάιλον, αλλά 
την πόρτα του κυρίως καταστήµατος) - Ηχεία η οποιαδήποτε άλλη πηγή εκποµπής µουσικής έξω από 
το κατάστηµα (το κυρίως κατάστηµα είναι ο κτισµένος χώρος, χώρος που έχει κλειστεί µε νάιλον και 
χρησιµοποιείται θεωρείται εξωτερικός). 

6. Ο θόρυβος δύναται να ελέγχεται όχι µόνο τις βραδινές ώρες αλλά και το µεσηµέρι και όλες τις ώρες 
της ηµέρας. 
 

Στην Δι εύθυνση Υγεί ας της Περι φέρει ας :  
1. Η αρχική γνωµοδότηση της είναι καθοριστική, αλλά συχνά δεν µας λαµβάνει υπ΄ όψιν 
2. Κάνουµε χρήση του θεσµού του Συµπαραστάτη του πολίτη.  

 
Στον Δήμο:  

1. Κάνουµε χρήση του θεσµού του Συµπαραστάτη του δηµότη (αν υπάρχει).  
2. Απευθυνόµαστε και στις παρατάξεις της Δηµοτικής αντιπολίτευσης (που έχουν ιδιαίτερο 

συµφέρον για την ανάδειξη δυσλειτουργιών). 
3. Ζητάµε αντίγραφα όλου του φακέλου του καταστήµατος. Πολλές φορές για να ελεγχτούν οι 

παρατυπίες χρειάζεται πλήρης σειρά των εγγράφων (Η άδειες είναι δηµόσια έγγραφα και έχουµε 
δικαίωµα να λαµβάνουµε αντίγραφα). 

 
Στον Ει σαγγελέα:  

1. Αναλυτικό υπόµνηµα που να δείχνει ακριβώς πως και από ποιον παραβιάζεται ο Νοµός.  
2. Απευθυνόµαστε γραπτώς µε κοινοποίηση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.  

 
Στα Δι καστήρι α:  
Υποµνήµατα σε πρόεδρους δικαστηρίων ώστε να γίνεται κατανοητό το πρόβληµα και να µην υπερισχύει η 
δικαιολογία των ιδιοκτητών ΚΥΕ, ότι δεν ενοχλούν κανένα, αλλά πρόκειται για στοχοποιηση τους από 
Αστυνοµία και ανταγωνιστές.  
 
Γενι κά:      

1. Οι υπόλοιποι γείτονες τι κάνουν; συνήθως τίποτα – φοβούνται ή περιµένουν τους άλλους να 
βγάλουν το φίδι από την τρύπα. (για να µην διερωτόµαστε)  

2. Συχνό φαινόµενο προσωπικών απειλών και τροµοκρατίας -  Αυτός είναι και ο λόγος που οι 
καταγγελίες που φτάνουν στις αρµόδιες υπηρεσίες δεν αντιστοιχούν στην έκταση και το 
µέγεθος του προβλήµατος. 

3. Χρησιµοποιούµε αν υπάρχει η δυνατότητα το mail των υπηρεσιών, πάντοτε µε κοινοποίηση 
στις προϊστάµενες αρχές. 

4. Δεν µιλάµε προσωπικά µε τους ιδιοκτήτες των ΚΥΕ, δεν δηµιουργούµε προσωπική αντιδικία 
«προσπάθησα να του µιλήσω χωρίς κανένα αποτέλεσµα - µου κλαιγόταν για την κρίση, για τα 
λεφτά -  αισθανόµουν ότι ήµουν παράξενη - θα µου δώσει το κινητό του όταν η µουσική είναι 
πολύ δυνατά να τον παίρνω τηλέφωνο» και το αποτέλεσµα αυτός συνέχισε να βγάζει χρήµατα 
σε βάρος άλλων. 

5. Σηµαντικό είναι να κρατάµε σηµείωση που να αναφέρονται ακριβώς ηµέρες και ώρες που 
είχαµε πρόβληµα, τις καταγγελίες που κάναµε και τυχόν αποτελέσµατα ελέγχων που έχουµε 
πληροφορηθεί. Η διαδικασία µπορεί να διαρκέσει µήνες, αν είµαστε αποφασισµένοι µπορούµε 
να επιλύσουµε  αποτελεσµατικά το πρόβληµα. Αν το πρόβληµα µας επιλυθεί µπορούµε να 
στείλουµε ευχαριστήρια επιστολή στην αρµόδια υπηρεσία και να την κοινοποιήσουµε και σε 
τοπικά ΜΜΕ, ώστε το ΚΥΕ που µας δηµιούργησε το πρόβληµα να πληροφορηθεί ότι όχι µόνο ο 
Νόµος είναι µε το µέρος µας αλλά και οι αρµόδιες υπηρεσίες µας στηρίζουν. 
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Ένα εμπνευσμένο άρθρο κατά της ηχορρύπανσης εί χε τ ί τλο: 

 To «αγαθό» της … βαβούρας 

«Yπάρχουν πάµπολλοι ανέµελοι θορυβοποιοί, επαγγελµατίες κέντρων που αυξάνουν τα κέρδη τους µε τα 
ντεσιµπέλ των ήχων, καθώς και Eλληνες ή ξένοι ευχαριστηµένοι καταναλωτές της βαβούρας. Aπό την άλλη, 
υπάρχουν περίοικοι που σκέφτονται λόγω του θορύβου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή τουρίστες που 
αναχωρούν πρόωρα και ανεπιστρεπτί…. 

Παρά τις φωνές διαµαρτυρίας, η ελληνική κοινωνία και η πολιτεία δείχνουν αδύναµες και απρόθυµες να 
αλλάξουν την κατάσταση. Οι στιγµές ησυχίας είναι ανεκτίµητο αγαθό. Προπαντός η ησυχία είναι προϋπόθεση 
της ανθρώπινης δηµιουργικότητας. Eπιτρέπει την περισυλλογή. Eίναι συνθήκη του ήρεµου ύπνου, της 
ανάπαυλας του εργάτη, του επιστήµονα, του καλλιτέχνη και προσφέρει δύναµη και ορµή για την επόµενη µέρα. 
Ο θορυβώδης τύπος είναι ο µέσος πολίτης, ο «κοινωνικός», ενώ αυτός που ζητά ησυχία είναι ένας περίεργος 
αποκλίνων, ενοχλητικός και ακοινώνητος. H διοικητική και η ποινική αντιµετώπιση της ηχορύπανσης από την 
τοπική αυτοδιοίκηση και την Aστυνοµία είναι ολοφάνερα αναποτελεσµατική ... 

Νοµική προστασία χρειάζεται ιδίως ο συνωστισµένος και έκθετος στην οχλοβοή µεσοαστός και ο φτωχός. Οι 
πιο ευκατάστατοι άνθρωποι αυτοπροστατεύονται µε ηχοµονώσεις και επιλογές κατοικίας σε αραιοκατοικηµένα 
προάστια.  

Αυτό το άρθρο ήταν του νυν Υπουργού Δι και οσύνης NIK. ΠAPAΣKEYΟΠΟYΛΟY, δεν γνωρί ζ ουμε τ ι ς απόψει ς 
του σήμερα από τη θέση του Υπουργού, του απευθυνθήκαμε εγγράφως αλλά εί ναι  εκκωφαντ ι κά σι ωπηλός.  
 

Προτάσει ς: 
 
Εμεί ς: 

• Να ευαισθητοποιήσουµε όσο το δυνατό περισσότερους πάνω στο ζήτηµα, να δούµε ότι είµαστε 
πολλοί που θέλουµε να προστατευτούµε από το πρόβληµα και φυσικά να συντονιστούµε καλύτερα 
ενώνοντας τις δυνάµεις µας.  

• Πίεση ώστε οι αρµόδιες αρχές να θέσουν τα θέµατα ηχορρύπανσης σε προτεραιότητα και να µην 
τa αντιµετωπίζουν ως πάρεργο. 

• Να ζητάµε σε δηµόσια πολιτικά και άλλα πρόσωπα να προβαίνουν σε δηµόσιες πολιτικές 
διακηρύξεις για την ανάγκη πάταξης του φαινοµένου της ηχορρύπανσης. 

• Δηµιουργία συνεργειών (Lobby) µε πολιτικά πρόσωπα και αρµόδιους λειτουργούς και υπαλλήλους 
που είναι ευαισθητοποιηµένοι στο πρόβληµα. 

• Ενόψει της ψήφισης νέου Νόµου για τα ΚΥΕ και δεδοµένου ότι κοινωνικοί και οικονοµικοί 
παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα της προστασίας των πολιτών, θα πρέπει να πιέζουµε ώστε 
το νοµοθετικό σώµα να µην οδηγείται µόνο από οικονοµικά συµφέροντα προστατεύοντας τις 
σχετικές  επιχειρήσεις, σε βάρος των κατοίκων . 

 
Αστυνομί α: 

• Πρέπει να δηλώνει την παρουσία της και να ενεργεί αποτελεσµατικούς (και όχι αποσπασµατικούς) 
ελέγχους.  

• Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται αυτεπάγγελτα χωρίς να χρειάζεται προηγούµενη καταγγελία από 
πολίτες. Είναι απαράδεκτο να χρειάζονται  καταγγελίες πολιτών για να ενεργοποιούνται οι 
υπηρεσίες όταν όλοι ξέρουν ποιες είναι οι περιοχές που υποφέρουν καθημερι νά από την 
ηχορρύπανση. 

• Υποχρέωση άµεσης ενηµέρωσης για την πορεία της καταγγελίας για τα αποτελέσµατα του έλεγχου 
(ώστε να µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα του ελέγχου για περαιτέρω ενέργειες) 
- όχι «να έρθετε το πρωί στη γραµµατεία να κάνετε αίτηση και θα αποφασίσει η υπηρεσία». 

• Έκδοση φυλλαδίων, και ανάρτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο µε «Οδηγίες για θιγοµένους» 
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• Δυνατότητα καταγγελιών µέσω email, το οποίο να είναι ευρέως γνωστό, και να έχει ανταπόκριση.  
• Ενηµερωτικά σεµινάρια στο προσωπικό για την εφαρµογή του νοµικού πλαισίου.  
• Να εκδίδονται (και να δίδονται αντίγραφα και στους πολίτες) διαταγές που να αναφέρουν οδηγίες 

για το πως πρέπει να εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις.   
 

Νομοθετ ι κή εξουσί α: 
• Να δώσει την δυνατότητα στην Αστυνοµία για προοδευτικές ποινές: 10 ηµέρες, 30 ηµέρες, 3 

µήνες και τέλος στην οριστική αφαίρεση της αδείας.  
• Να υποχρεούνται οι διοικητικοί δικαστές πριν αποφασίσουν για προσωρινές διατάξεις, να καλούν 

για να εκθέσουν τις απόψεις τους οι θιγόµενοι πολίτες ή / και οι αρµόδιες υπηρεσίες.  
 
Δι καστ ι κή Εξουσί α: 

• Οι Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές 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 παράνοµες και αντικοινωνικές συµπεριφορές. 
 

Δήμοι : 
• Σύστηµα πλήρους δηµόσιας ενηµέρωσης των αδειοδοτησεων των ΚΥΕ µέσα από τις ιστοσελίδες 

των Δήµων. 
 

 

Ο Αγώνας που κάνουμε εί ναι  αγώνας γι α το αυτονόητο δι καί ωμά μας να ζ ούμε ήρεμα στο σπί τ ι  μας.  

Μέχρι  σήμερα η αντ ι μετώπι ση του προβλήματος μετατ ί θεται  στους πολί τες, οι  οποί οι  κατά και ρούς οργανώνονται  
και  μετά από καταγγελί ες επι τυγχάνουν αποσπασματ ι κές «επι τυχί ες» με τη σφράγι ση καταστημάτων, που ούτε ή 
άλλως θα επανέλθουν, καταδι κάζ οντας έτσι  τους κατοί κους του κέντρου και  των τουρι στ ι κών  περι οχών σε ένα 
φαύλο κύκλο δράσεων χωρί ς αποτέλεσμα. 

Η προσπάθει α μας πρέπει  να επι κεντρωθεί  στο να κάνουν την δουλει ά τους αυτοί  που  έχουν την αρμοδι ότητα, τα 
μέσα και  πληρώνονται   γι α αυτό. 

Η οι κονομι κή κρί ση ας μην γί νεται  ευκαι ρί α γι α περαι τέρω υποβάθμι ση της ζ ωής μας. Σε πολλές χώρες τα ΚΥΕ 
συνυπάρχουν αρμονι κά με τους κατοί κους, γι ατ ί  όχι  και  εδώ. 

 

 


