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ΠΡΟΣ 

- TOΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

- ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ 

- ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

- ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

-ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΣΕΥΥΠ) 

ΚΟΙΝ: ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ,  Μ.Μ.Ε. 

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΄αριθ. Α5 3010 ΦΕΚ 593/Β /2-10-1985 υπουργική απόφαση , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

( Μέτρα προστασίας της Δημόσιας 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 τον  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. 

Δυστυχώς  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 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 



2 
 

(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 Δράση, 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. Δηλαδή 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 Διάταξης 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 Δήμο. 

4249/2014, Άρθρο 57, Προϋποθέσεις σφράγισης κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 

Δίδεται η αρμοδιότητα στον Διοικητή του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος για την έκδοση 

απόφασης επιβολής σφράγισης του καταστήματος, μετά την συμπλήρωση τουλάχιστον τριών 

παραβάσεων εντός έτους (δηλ. 365 ημερών).  

«Μετά την παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 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 ΠΔ. 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 ΠΔ. 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 
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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.Δ.180/1979 εντός έτους, την εκδίδει πλέον και την επιβάλει ο Διοικητής 

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.  

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. Με τη διαδικασία αυτή και αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία, να εξασφαλίζεται ότι: 

 Οι συσκευές αυτές, ανά περίπτωση, να τοποθετούνται στους χώρους παραγωγής των 

θορύβων, από τα όργανα του κράτους  που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των σχετικών 

νομοθετικών διατάξεων. Συσκευές αντίστοιχες των ταχογράφων στα φορτηγά αυτοκίνητα) . Ο 

υπεύθυνος του ΚΥΕ να 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 να είναι διαθέσιμα στα κατά το 

νόμο όργανα για την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης. Ο σχετικός εξοπλισμός θα πρέπει να 

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 
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 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. 

 

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. Δυνατότητα 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. Δυνατότητα αποθήκευσης  των δεδομένων και αποστολής τους σε τακτά διαστήματα (π.χ. 

ημέρα ή εβδομάδα) σε συγκεκριμένο αποδέκτη. 

6. Δυνατότητα 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 
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Κατάλογος 

πόλεων και φορέων, που συνεργάζονται και συμμετέχουν στην κίνηση κατάθεσης 

προτάσεων για νομοθέτηση του ελέγχου με τεχνικά μέσα της Ηχορύπανσης, που 

προκαλείται ιδιαίτερα από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, και θα 

υποστηρίξουν για την υλοποίησή των. 

 ΠΟΛΗ ΦΟΡΕΑΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
1.  

ΔΡΑΜΑ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ  

 Ανδρέας Μπακιρτζής    25210-31160    ecodrama@otenet.gr 

2.  

ΚΑΒΑΛΑ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Πασχαλίδης Γιώργος,- 2510243942,  6979-945323 

dikapos@yahoo.com     georgepaschalidis@hotmail.com 
3.  

ΘΑΣΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΑΣΟΥ Νίκος Καϊδής , 

+306972416001, 2593051117,   kaidisnik@gmail.com ,  
4.  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Σοφία Κυπριανίδου 2310222503  info@ecology-salonika.org, 

Αλεξ. Γεωργόπουλος   ageorgop@nured.auth.gr 
5.  

ΚΟΖΑΝΗ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ  

Τσικριτζής Λάζαρος 2461040161 (εσωτ. 148) mob:6940848352  

tsikritzis@teikoz.gr  
6.  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Διαμαντής Ζόλας,  2651026093  ad.zolas@gmail.com  Κώστας 

Σακκάς, πρόεδρος, 6972208032 ecoioannina@gmail.com 
7.  

ΛΑΡΙΣΑ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ  

Νίκος. Πουτσιάκας. 6977259214  nikospoutsiakas@yahoo.gr 
8.  

ΒΟΛΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Βολιώτης Κώστας 2421041425,  6977686838   

kvoliotis2@gmail.com, ppmvolos1977@gmail.com  
9.  

ΛΑΜΙΑ 

IXORIPANSI.GR  

Δημήτριος Καλοδήμος 6974304162  kalodimos@sch.gr, 

jimkalodimos@gmail.com 
10.  

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 

ΑΘΗΝΑ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 

Ψωμάς  Δημήτρης στο 6932495431 .  

petralona4residents@gmail.com 

psomas.dimitris@windtools.gr 
11.  

ΑΡΤΕΜΙΔΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΞ-ΠΟΛ-ΑΘΛ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ.ΑΤΤΙΚΗΣ 

Θανάσης Ταστσόγλου 2102750661  thantas@hotmail.gr. 
12.  ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

Σωτηρία Γκάμα  

13.  
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Σπινθάκης Ευάγγελος  6978.022875  epekor@sch.gr 
14.  

ΠΑΤΡΑ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ 

Μέλπω Κουρδιστού, 6932888835, komelpo@yahoo.gr 
15.  

ΠΑΤΡΑ 
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Κώστας Αποστολόπουλος,  6947998299, 

konapostolopoulos@yahoo.gr 
16.  

ΠΑΤΡΑ 
Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού  ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ 

Ανδρέας Σπηλιώτης, 2615002009, spiliwtis@gmail.com 
17.  ΠΑΤΡΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

mailto:dikapos@yahoo.com
mailto:kaidisnik@gmail.com
mailto:info@ecology-salonika.org
mailto:tsikritzis@teikoz.gr
mailto:ad.zolas@gmail.com
mailto:nikospoutsiakas@yahoo.gr
mailto:kvoliotis2@gmail.com
mailto:kalodimos@sch.gr
mailto:psomas.dimitris@windtools.gr
mailto:thantas@hotmail.gr
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Βασίλης Νταλούκας, bdaloukas@gmail.com 

18.  
ΠΑΤΡΑ 

Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ για έναν άλλο τρόπο ζωής 

Βασίλης Πασσάς, 2610623290, vaspassas@gmail.com 

19.  
ΠΑΤΡΑ 

ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ», Λουκάς Γεωργίου, 6948537746  

lgeorgio@gmail.com,  www.ixoripansistop.gr 
20.  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

Κουνιάδος Στέφανος  2721085367 , 6944280160 

slkouniados@hol.gr 
21.  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Κουνιάδος Στέφανος  2721085367, 6944280160 

slkouniados@hol.gr 
22.  

ΧΑΝΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ. ΧΑΝΙΩΝ 

 Μάρκος Καραβιτάκης 2821059833, 2821050391, 6976638712, 

markosek1@yahoo.gr 
23.  

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Γεώργιος Βλοντάκης  6970267502 pistheteros@gmail.com   

24.  
ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Θωμάς Κρεβετζάκης, 6972814134   

krevetzakis@gmail.com 
25.  

ΡΟΔΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΗΣΟΥ 

ΡΟΔΟΥ, Μιχάλης  Κουλουμπρής 2241061842  

ecorodos1989@gmail.com  
26.  

ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΑΝΕΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

(ΠΑΝΔΟΙΚΟ) , Βολιώτης Κώστας 2421041425,  6977686838   

kvoliotis2@gmail.com   

ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

   

mailto:lgeorgio@gmail.com
mailto:slkouniados@hol.gr
mailto:slkouniados@hol.gr
mailto:markosek1@yahoo.gr
mailto:pistheteros@gmail.com
mailto:krevetzakis@gmail.com
mailto:ecorodos1989@gmail.com

































































