
	

Λουκάς	Γεωργίου	,	Φυσικός-Ηλεκτρονικός	

Περίληψη	για	την	εισήγησης		με	θέμα	
«	Πρόταση	της	Κοινωνίας	των	Πολιτών	για	συνεχή	έλεγχο	της	ηχορρύπανσης»	

στην	ημερίδα	της	19/4/2016	
	

Η	πρότασή	μας	 	έχει	δυο	σκέλη.	Το	ένα	είναι	ποιοι	την	κάνουν	και	πως	έγινε.	Το	άλλο	
έχει	να	κάνει	με		το	αντικείμενο	της	πρότασης,	τα	τεχνικά	προβλήματα	και	τις	διαδικασίες	
υλοποίησής	της	.	Εστίαση	γίνεται	κυρίως	για	την	ηχορύπανση	που	προκαλείται	από	Κ.Υ.Ε.	

Α.			Θεωρούνται	σαν	δεδομένα	ότι:	
1. Υπάρχουν	 νόμοι	 για	 το	 πρόβλημα	 της	 ηχορύπανσης,	 με	 δυνατότητες	

βελτίωσης	και	επικαιροποίησης.	
2. Σε	 όλες	 τις	 πόλεις	 της	 Ελλάδας	 το	 πρόβλημα	 της	 ηχορρύπανσης	 είναι	

σοβαρό	
3. Υπάρχουν	πάρα	πολλές	περιπτώσεις	που	οι	καταστηματάρχες	των	ΚΥΕ	και	

για	πολλές	ώρες	παραβαίνουν	τα		όρια	του	νόμου	
4. Οι	έλεγχοι	της	αστυνομίας	είναι	πολύ	περιορισμένοι	
5. Οι	 δικαιολογίες	 της	 αστυνομίας	 για	 τον	 πλημμελή	 έλεγχο	 είναι	 ο	

περιορισμένος	αριθμός	των	διαθέσιμων	αστυνομικών	οργάνων	και	η	πληθώρα	των	
παρανομούντων	

Στην	 Πάτρα	 υπάρχει	 ένα	 δίκτυο	 5	 φορέων	 της	 Κοινωνίας	 των	 πολιτών,	 που	
δραστηριοποιούνται	 για	 την	 ηχορρύπανση	 και	 προβληματίζονταν	 για	 κάποιους	 τρόπους	
αντιμετώπισης	του	ελέγχου	της	ηχορρύπανσης.	

Διατυπώθηκε	 	 η	 ιδέα	 για	 την	 τοποθέτηση	 και	 χρήση	 ενός	ηχομέτρου	στα	ΚΥΕ,	 που	 να	
μετρά	και	να	στέλνει	 τα	δεδομένα	μέσω	 ιντερνέτ	στην	αστυνομία	σε	συνεχή	βάση,	οπότε	
και	 συνεχής	 θα	 ήταν	 ο	 έλεγχος	 και	 θα	 έπαυε	 να	 ισχύει	 η	 δικαιολογία	 της	 έλλειψης	
προσωπικού.	

Αυτό	όμως	προϋποθέτει	την	ύπαρξη	νόμου	που	να	το		επιτρέπει	ή	να		το	επιβάλλει		
Επειδή	 το	 πρόβλημα	 είναι	 πανελλήνιο	 σκεφθήκαμε	 την	 ιδέα	 αυτή	 να	 την		

κοινοποιήσουμε	 σε	 αντίστοιχους	 φορείς	 στις	 άλλες	 πόλεις,	 ώστε	 να	 φανεί	 η	 γενική	 της	
ανάγκη	και	η	πανελλήνια	απήχησή	της.	

Αρχικά	επικοινωνήσαμε	με	κάποιους	γνωστούς		μας	φορείς	και	από	αυτούς	ήρθαμε	σε	
επαφή	 με	 άλλους.	 Έγιναν	 πρώτα	 τηλεφωνήματα	 και	 ανακοινώθηκε	 η	 ιδέα,	 στη	 συνέχεια	
εστάλη	 το	 αρχικό	 της	 κείμενο	 και	 ζητήθηκε	 ή	 αποδοχή	 ή	 όχι	 της	 ιδέας	 και	 οι	 πιθανές	
τροποποιήσεις	 ή	 συμπληρώσεις.	 Η	 ιδέα,	 μετά	 από	 λίγη	 συζήτηση	 και	 αντιμετώπιση	 των	
αρχικών	 αμφιβολιών	 και	 αποριών,	 γινόταν	 δεκτή	 με	 πολύ	 θετική	 ανταπόκριση.	 Αυτό	
διήρκησε	από	τον	Ιούνιο	ως	τον	Οκτώβριο	του	2015.	

Το	Νοέμβριο	2015,	αφού	ετοιμάστηκε	με	 τη	συνεργασία	μερικών	φορέων,	 εστάλη	 για	
διαβούλευση	 η	 τελική	 μορφή	 του	 κειμένου	 το	 οποίο	 θα	 απευθύνονταν	 στο	 Υπουργείο	
Προστασίας	 του	Πολίτη	 και	 τα	 συναρμόδια	 υπουργεία	 με	 το	 αίτημα	 για	 νομοθέτηση	 της	
δυνατότητας	εγκατάστασης	κατάλληλου	ηχομέτρου	σε	εκείνα	τα,	ΚΥΕ	που	αποδεδειγμένα	
ηχορυπαίνουν.	

Το	 τελικό	 κείμενο	υπογράφηκε	από	 25	φορείς	 από	 18	πόλεις	 της	 Ελλάδας	 και	 εστάλη	
στους	αποδέκτες	στις	21/1/2016.	

Η	 εμπειρία	 αυτή	 απέδειξε	 ότι	 η	 κοινωνία	 των	 πολιτών,	 αν	 οργανωθεί	 κατάλληλα	 και	
δικτυωθεί	μέσα	από	ειλικρινή	διαβούλευση,	τότε	μπορεί		να	καταφέρει	πολλά,	για	τα	οποία	
οι	μεμονωμένοι	φορείς	δεν	θα	εισακούγονταν		

	



Β.	 Από	 τεχνική	 και	 πρακτική	 άποψη	 τα	 στοιχεία	 της	 	 πρότασης	 	 που	 πρέπει	 να	
νομοθετηθεί	είναι:	

1. Θα υπάρξει νομοθέτηση της δυνατότητας τοποθέτησης, από τα 
ελεγκτικά όργανα, ηχομέτρου σε Καταστήματα Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος. Οι επιλογές της θέσης τοποθέτησης καθορίζεται από 
τις ανάγκες και δυνατότητες σωστού και σίγουρου ελέγχου, ώστε να 
τηρούνται οι διατάξεις των νόμων κατά της ηχορύπανσης 

2. Η συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί θα ανήκει στην αστυνομία 
(είτε με αγορά από αυτήν, είτε με χρησιδάνειο από το Δήμο). 

3. Θα τοποθετείται με ευθύνη της αστυνομίας (με ίδια μέσα ή με 
συνδρομή ιδιωτών τεχνικών που θα πληρώνονται από το ΚΥΕ) σε 
καταστήματα (κυρίως) όταν αποδεδειγμένα έχουν προκαλέσει 
ηχορρύπανση και πολύ περισσότερο, όταν έχουν υποστεί και κυρώσεις 
(πρόστιμο ή κλείσιμο). 

4. Θα στέλνει τα δεδομένα μέσω ιντερνέτ (μέσω wifi ή sim 
τηλεμετρίας της κινητής τηλεφωνίας) σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
αστυνομίας, ώστε αφενός μεν να υπάρχει δυνατότητα online 
παρακολούθησης, αφετέρου να αποθηκεύονται.. 

5. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται από την αστυνομία όπως τα 
δεδομένα του συνήθους ελέγχου με φορητό ηχόμετρο. 

6. Το ηχόμετρο θα έχει κατάλληλες προδιαγραφές για μη 
αμφισβήτηση των δεδομένων, όπως και των χρησιμοποιουμένων ήδη 
φορητών ηχομέτρων.  

7. Στα δεδομένα του ηχομέτρου δεν θα περιέχονται «προσωπικά 
δεδομένα». 

8. Οι ελάχιστες προδιαγραφές των ηχομέτρων θα περιέχονται σε 
νομοθετική διάταξη. 

	


