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Αθήνα, 21 Ιουλίου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.Παν. Θεοδωρικάκο 

τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μαυρούδη (Μάκη) Βορίδη 

 

Θέμα: «Άμεση λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ηχορύπανσης στο 

παραλιακό μέτωπο Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας»  

Κύριοι Υπουργοί, 

 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δημιουργηθεί σοβαρά ζητήματα από την 

ηχορύπανση που προκαλείται από συναυλίες που πραγματοποιούνται σε 

ακατάλληλο χώρο στην Πλατεία Νερού (παραλία Καλλιθέας). Η ηχορύπανση 

στις γειτονιές του Παλαιού Φαλήρου και της Καλλιθέας αποτελεί μείζον 

πρόβλημα τόσο για την υγεία των κατοίκων όσο και για το περιβάλλον. Στο 

παραλιακό μέτωπο Καλλιθέας και Π. Φαλήρου το πρόβλημα της ηχορύπανσης 

εντείνεται τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου 

(ΕΤΑΔ) που διαχειρίζεται, μεταξύ άλλων, την Πλατεία Νερού (παραλία 

Καλλιθέας) και το Γήπεδο του ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ (Παλαιό Φάληρο), παραχωρεί 

τους εν λόγω χώρους για τη διεξαγωγή υπαίθριων μουσικών συναυλιών και 

θεατρικών παραστάσεων χωρίς σχεδιασμό και χωρίς την συνεργασία με την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Οι χώροι αυτοί παραχωρούνται ενώ δεν διαθέτουν τις κατάλληλες 

προδιαγραφές για τη φιλοξενία υπαίθριων συναυλιών, θεατρικών 

παραστάσεων και άλλων εκδηλώσεων που συγκεντρώνουν μεγάλο πλήθος 

κόσμου.  
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Επιπλέον, δεν τηρούνται οι νόμοι για την ένταση του ήχου, οι διατάξεις περί 

κοινής ησυχίας και οι προβλεπόμενοι κανονισμοί για τη μετατροπή των 

δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων σε συναυλιακούς. Το αποτέλεσμα 

είναι να υπάρχουν έντονα και εύλογα παράπονα από τους κατοίκους της 

περιοχής οι οποίοι κάνουν λόγο για υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και 

επίπεδα θορύβου επικίνδυνα για την υγεία τους.  

Η πρόχειρη αυτή μετατροπή των δημόσιων χώρων συνεπάγεται και την 

μετατροπή χώρων περιπάτου και αναψυχής σε χώρους δεσμευμένους για τους 

κατοίκους για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω και από το κυκλοφοριακό πρόβλημα που 

δημιουργείται στην περιοχή χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. 

Πρόσθετα προβλήματα σε θέσεις στάθμευσης δημιουργούνται στους δρόμους 

του Παλαιού Φαλήρου και της Καλλιθέας (Τζιτζιφιών), αφού μετατρέπονται 

ατάκτως σε αναγκαστικούς χώρους στάθμευσης με συνέπεια τη δυσκολία στη 

μετακίνηση των μόνιμων κατοίκων και πολλές φορές την παρεμπόδιση της 

ασφαλούς κυκλοφορίας. 

Επειδή η καθημερινότητα των κατοίκων σε δεκάδες οικοδομικά τετράγωνα του 

Παλαιού Φαλήρου και της Καλλιθέας έχει επιδεινωθεί. 

Επειδή δεν τηρούνται οι διατάξεις περί κοινής ησυχίας σε πυκνοκατοικημένη 

περιοχή και υπάρχει ανεξέλεγκτη ένταση μουσικής καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ημέρας. 

Επειδή οι Δήμοι της Καλλιθέας και του Παλαιού Φαλήρου ουδέποτε 

ενημερώθηκαν από την ΕΤΑΔ και ουδέποτε υπήρξε η παραμικρή συνεργασία 

για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και την έκδοση των απαιτούμενων 

αδειών. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1) Προτίθεστε να προχωρήσετε σε άμεση λήψη μέτρων για τον 

περιορισμό της ηχορύπανσης στις γειτονιές του Παλαιού Φαλήρου 

και της Καλλιθέας και το σεβασμό των διατάξεων περί κοινής 

ησυχίας; 

2) Γιατί η ΕΤΑΔ αγνόησε τους Δήμους Καλλιθέας και Παλαιού 

Φαλήρου; 
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3) Έχουν εκδοθεί οι σχετικές άδειες που προβλέπει η νομοθεσία; 

4) Βάσει ποιου σχεδιασμού η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) 

παραχώρησε τους κοινόχρηστους αυτούς χώρους για τη 

διεξαγωγή υπαίθριων μουσικών συναυλιών και θεατρικών 

παραστάσεων; 

5) Σε ποιες άλλες ενέργειες προτίθεστε να προχωρήσετε για την 

άμεση αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού προβλήματος; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

Βασίλειος - Πέτρος Ν. Σπανάκης 
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