Η ανταπόκριση της Διοίκησης στο σκεπτικό και τις εισηγήσεις του
Πορίσματος επί των υποθέσεων με αρ.πρωτ. 17005/2004 και 10873/1999
Ο Συνήγορος του Πολίτη πληροφορήθηκε αρχικά τη θετική ανταπόκριση της
αρμόδιας Διεύθυνσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ στις κρίσεις και προτάσεις της Αρχής
σχετικά με την προστασία από την ηχορύπανση που προκαλείται από τις
μηχανολογικές, ιδίως τις ηλεκτρικές, εγκαταστάσεις ναών. Συγκεκριμένα, η εν
λόγω υπηρεσία ενημέρωσε την Αρχή με το από 14.04.05 έγγραφό της, ότι
συγκάλεσε την 04.04.05, μετά και από την έκδοση του Πορίσματος επί των
υποθέσεων με αρ.πρωτ. 17005/2003 και 10873/1999, σύσκεψη συναρμόδιων
φορέων (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Αρχιεπισκοπή Αθηνών), όπου συζητήθηκαν τα κρίσιμα
ζητήματα. Περαιτέρω, η υπηρεσία πληροφόρησε την Αρχή ότι προκρίνει την
έκδοση ειδικής νομοθεσίας, η οποία θα ρυθμίζει το ζήτημα του «καθορισμού
βαθμού έντασης κωδωνοκρουσιών και λειτουργίας μεγαφωνικών εγκαταστάσεων
ιερών ναών». Η Εκκλησία της Ελλάδας ανταποκρινόμενη στο εν λόγω σχέδιο
ρύθμισης του ΥΠΕΧΩΔΕ φέρεται, με το από 07.06.05 έγγραφο της Ιεράς Συνόδου
προς τη Διεύθυνση ΕΑΡΘ, να αποδέχεται κανονιστική ρύθμιση με την οποία, βάσει
της αρχής της αναλογικότητας, θα υπάγεται σε ανώτατα όρια η ένταση του
θορύβου κατά τη χρήση τόσο των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων όσο και των
κωδωνοκρουσιών που σημαίνουν τις ώρες. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία που
προσκομίστηκαν στην Αρχή από νεότερες αναφορές για το επίμαχο ζήτημα, η
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ήδη από το
Φεβρουάριο 2005, δύο μήνες μετά την αποστολή του Πορίσματος στις αρμόδιες
υπηρεσίες, σύμφωνα με έγγραφό της προς την Διεύθυνση ΕΑΡΘ αντιμετωπίζει
θετικά το ενδεχόμενο ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για την αντιμετώπιση του
προβλήματος. Ωστόσο, η Διεύθυνση ΕΑΡΘ επανήλθε στις προτάσεις του
πορίσματος με το από 08.07.05 έγγραφό της προς το Συνήγορο του Πολίτη και
υποστηρίζει, πλέον, ότι ο θόρυβος από κωδωνοκρουσίες δεν μπορεί να υπαχθεί
στις ρυθμίσεις του π.δ. 1180/81 και εκτιμά ότι η «αυτορύθμιση», όπως αναφέρει,
που προωθείται από την Εκκλησία της Ελλάδος μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα
που έχουν ανακύψει. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ζητήσει με νεότερο έγγραφό
του, εμμένοντας στις εκτιμήσεις του πορίσματος, να αποσαφηνιστούν οι θέσεις
του Υπουργείου Υγείας και να διευκρινιστεί η στάση του ΥΠΕΧΩΔΕ ως προς το
θόρυβο από τις μεγαφωνικές εγκαταστάσεις των ναών.

