Συντονισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ)

Ηχορύπανση: Μια σύγχρονη Πληγή στον τόπο μας
Τρίτη 19 Απριλίου 2016, 16.30-20.30 μ.μ
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50
Αίθουσα Α. Τρίτσης

Οι στόχοι:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ευαισθητοποίηση πολιτών, ιθυνόντων και επιχειρηματιών και ΜΜΕ για την προστασία από την
ηχορύπανση ως ανθρώπινο δικαίωμα.
Ανάδειξη των διαστάσεων του προβλήματος από πολλές πλευρές (πολιτισμική, υγειονομική, νομική,
δικαιωμάτων, περιβαλλοντική, πολεοδομική, τεχνική, αισθητική, διαχείρισης, διακυβέρνησης κλπ)
Συνεργασία επιστημονικής κοινότητας και κοινωνίας των πολιτών και Δημόσιου τομέα επί του
συγκεκριμένου θέματος.
Ενημέρωση του κοινού και των στελεχών της (Αυτο) Διοίκησης και των Αιρετών που εμπλέκονται σε
σχετικές διαδικασίες.
Ενίσχυση της θέσης των Δημοτικών Αρχόντων και στελεχών όταν αδειοδοτούν και όταν ελέγχουν.
Τόνωση της υγιούς επιχειρηματικότητας και έλεγχος της συστηματικής παραβατικότητας.
Διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου.
Ενημέρωση του πολίτη για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Το πλαίσιο:
•
•

Η σημασία της κατοίκησης κέντρου και της συνύπαρξης της κατοικίας με άλλες χρήσεις.
Η ζωντάνια των πόλεων, η χρήση του δημόσιου χώρου και ο σεβασμός του.
• Η σημασία του ήχου, ηχητικού τοπίου πόλεων στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.
• Η παρεξήγηση ενός είδους διασκέδασης σε βάρος του κοινωνικού συνόλου που οδηγεί στην αστική
υποβάθμιση.
• Εντοπισμός του προβλήματος στην αδειοδότηση και στον έλεγχο: δυσκολίες που συναντά το δίκτυο,
θέματα συναρμοδιοτήτων αδυναμίες συντονισμού υπηρεσιών.
• Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην διατύπωση προτάσεων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16:30

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

17:00

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Γιάννης Μιχαήλ, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, Αντιπρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Μέλος Δικτύου Ιστορικού Κέντρου
Χρήστος Τεντόμας, Πρόεδρος ΟΠΑΝΔΑ, Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων

Εισηγήσεις διάρκειας 8΄
17:00

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

Το πρόβλημα και η (μη) εφαρμογή της νομοθεσίας στην Ελλάδα
Μάρω Ευαγγελίδου, Πολεοδόμος–Χωροτάκτης, Μέλος Δικτύου Ιστορικού Κέντρου, Μέλος Συμβουλίου Θεσμικού
Πλαισίου ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και Πρόεδρος Συλλόγου Αρδηττός.
Εισαγωγική τοποθέτηση και Συντονισμός.
Παπαρρηγόπουλος Θωμάς, Ψυχίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ
«Η σημασία του ύπνου και της ησυχίας στην ψυχική υγεία του ανθρώπου».
Παπαγιάννη Βούλα, Παιδαγωγός, Πρόεδρος του Παιδικού και Νεανικού Πανεπιστήμιου, ΕΚΠΑ
«Πολιτισμικές διαστάσεις στην ένταση του ήχου».
Σκαρλάτος Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Πανεπιστημίου Πατρών
Εισαγωγική τοποθέτηση από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής.
Καραούλη Βασιλική, Πολιτικός Υγιεινολόγος Μηχανικός, Υγειονομική Μηχ. MSc EPFL, Ασφάλεια και Υγ. εργασίας
και Προστασία Περ/ντος RWTH-Aachen, Δ/ντρια Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας
«Ο θόρυβος από την μουσική των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος - Βασικές αρχές του θεσμικού πλαισίου»
Χαλαζωνίτης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός, Υγειονολόγος στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας
«O έλεγχος και η εφαρμογή της υγειονομικής διάταξης για τον θόρυβο της μουσικής από τα Κέντρα
Διασκέδασης και τα λοιπά Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με μουσική».

18:15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Παράλληλες δραστηριότητες
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18:30

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

Προτάσεις αντιμετώπισης ηχορύπανσης σε εθνικό επίπεδο
Gottfried Schubert, Φυσικός, Σύμβουλος Ακουστικής - Μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής«Ηχοπροστασία σε περιοχές κατοικίας (τεχνικές και θεσμικό πλαίσιο για τα κτίρια)»
Ίων Σαγιάς, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, σε για θέματα ποιότητας ζωής
«Ηχορύπανση κατά την λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στον αστικό ιστό: Η
εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη».
Δαλαμάγκας Βασίλης, Μηχανολόγος, Επιθεωρητής περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ
«Δραστηριότητα των επιθεωρητών περιβάλλοντος, έλεγχοι οδηγίες, δυσκολίες εφαρμογής, προτάσεις
βελτίωσης».
Νίκος Δασκαλάκης, Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής
«Δήμος και Δημότες απέναντι στην Ηχορύπανση: Κανόνες - Κινήσεις - Κυρώσεις
Λουκάς Γεωργίου, Φυσικός - Ηλεκτρονικός, Τέως καθηγητής ΤΕΙ Πατρών
«Πρόταση της Κοινωνίας των Πολιτών για συνεχή έλεγχο της ηχορύπανσης».
Κων/νος Αποστολόπουλος, Νομικός, Μέλος Δικτύου Πάτρας
«Η εφαρμογή της νομοθεσίας κατά της ηχορρύπανσης από τις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές».
Μάγια Τσόκλη, Δημοσιογράφος, Μέλος Δικτύου Ιστορικού Κέντρου
«Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία».

19:30

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

20:30

ΛΗΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
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