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Μέτρα καταπολέµησης του θορύβου που εκπέµπεται κατά τις δοκιµές που συνοδεύουν 
την τοποθέτηση ή επισκευή συστηµάτων συναγερµού οχηµάτων. 
(ΦΕΚ 384/Β/10-6-91) 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Των άρθρων 14 (παρ. 2), 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 "Για την προστασία του 
περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/Α86) όπως το τελευταίο απ' αυτά τροποποιήθηκε µε το άρθρο 98 
(παρ. 12) του Ν. 1892/1990: "Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" 
(ΦΕΚ 101/Α/90). 
β) Της υπ' αριθ. 59388/3363/1988 Κοινής Υπουργικής Απόφασης: "Τρόπος, όργανα και 
διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίµων του άρθρου 30 του Ν. 
1650/1986" (ΦΕΚ 638/Β/88). 
γ) Του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985: "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 
137/Α/85), όπως αυτό τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 
2. Την ανάγκη περιορισµού και ελέγχου του θορύβου ιδίως γύρω από ευαίσθητους χώρους 
όπως χώρους κατοικίας, ανάπαυσης, νοσηλείας ή περίθαλψης, εκπαίδευσης, χώρους λατρείας 
ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, αποφασίζουµε: 
 

Άρθρο 1 
 
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η προστασία των πολιτών από τον θόρυβο που 
προκαλείται από τις ανεξέλεγκτες δοκιµές των συστηµάτων συναγερµού των οχηµάτων κατά 
την τοποθέτηση ή επισκευή τους στα ειδικά προς τούτο καταστήµατα. 
 

Άρθρο 2 
 
Για την πραγµατοποίηση του καθοριζόµενου στο άρθρο 1 σκοπού τίθενται οι παρακάτω όροι 
και απαγορεύσεις: 
1. Απαγορεύεται στα καταστήµατα του άρθρου 1, ή επί σκοπώ δοκιµής, θέση σε λειτουργία 
των συστηµάτων συναγερµού οχηµάτων υπαιθρίως. 
Η δοκιµή αυτών των συστηµάτων θα γίνεται µόνο σε ειδικούς κλειστούς χώρους τους 
οποίους οφείλουν να διαθέτουν τα σχετικά καταστήµατα. 
Κατά τη διάρκεια της δοκιµής, όλα τα ανοίγµατα του χώρου µέσα στον οποίο αυτή 
πραγµατοποιείται (πόρτες, παράθυρα κλπ.) πρέπει να είναι οπωσδήποτε κλειστά. 
2. Απαγορεύεται η εγκατάσταση καταστηµάτων τοποθέτησης ή επισκευής συστηµάτων 
συναγερµού οχηµάτων, σε υπόγεια ή ισόγεια πολυκατοικιών καθώς και σε κτίρια που είναι 
σε άµεση δοµική επαφή (µεσοτοιχία) µε κτίρια όπου στεγάζονται ευαίσθητες στο θόρυβο 
χρήσεις και ιδίως νοσοκοµεία, κλινικές ή άλλα ιδρύµατα νοσηλείας και περίθαλψης, 
εκπαιδευτήρια, ιεροί ναοί και κέντρα πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
3. Ο χώρος δοκιµών των καταστηµάτων τοποθέτησης και επισκευής συστηµάτων 
συναγερµού οχηµάτων πρέπει να έχει ικανή ηχοµόνωση ώστε η Α-σταθµισµένη στάθµη 
ηχητικής πίεσης (στάθµη θορύβου), µετρούµενη µέσα στους γειτονικούς χώρους των εν λόγω 
καταστηµάτων και ανεξάρτητα από τη συγκεκριµένη κάθε φορά χρήση των χώρων αυτών, 
όταν στο χώρο δοκιµών του καταστήµατος λειτουργεί ένα τυπικό σύστηµα συναγερµού 
οχηµάτων, να µην υπερβαίνει τα 35 dΒ (Α). 
 
Ως προς τις συνθήκες µέτρησης ισχύουν τα εξής: 



α) Εάν ο γειτονικός χώρος βρίσκεται σε επαφή µε το κατάστηµα, γίνονται δύο (2) µετρήσεις, 
µε κλειστές και µε ανοιχτές τις πόρτες και τα παράθυρα του χώρου αυτού. 
Ως αποτέλεσµα της µέτρησης λαµβάνεται η υψηλότερη τιµή της στάθµης θορύβου. 
β) Εάν ο γειτονικός χώρος δεν είναι σε επαφή µε το κατάστηµα, η µέτρηση γίνεται µε 
ανοιχτές πόρτες και τα παράθυρα του χώρου αυτού. 
γ) Κατά τις ανωτέρω µετρήσεις πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η επίδραση των άσχετων πηγών 
θορύβου (θόρυβος βάθους), ώστε το τελικό αποτέλεσµα να αφορά τη στάθµη του θορύβου 
που οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στο σύστηµα συναγερµού και η οποία δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το προαναφερόµενο όριο. 
Οι όροι και απαγορεύσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 ισχύουν για όλα τα καταστήµατα που 
τοποθετούνται ή επισκευάζουν συστήµατα συναγερµού οχηµάτων είτε αυτά ασκούν τις εν 
λόγω δραστηριότητες αποκλειστικά είτε συντρεχόντως µε άλλες. 
 

Άρθρο 3 
 
1. Για την ίδρυση και λειτουργία καταστήµατος εµπορίας και τοποθέτησης ή επισκευής 
συστηµάτων συναγερµού οχηµάτων, απαιτείται σχετική έγκριση η οποία χορηγείται, ύστερα 
από αίτηση του ενδιαφεροµένου, από την κατά τόπο αρµόδια Αστυνοµική Αρχή. Η έγκριση 
αυτή παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 
(παρ. 1 και 2). Η διαπίστωση της συνδροµής των προαναφερόµενων όρων και προϋποθέσεων 
γίνεται µε αυτοψία που διενεργούν υπάλληλοι της κατά τόπο αρµόδιας υπηρεσίας 
περιβάλλοντος ή της κεντρικής υπηρεσίας περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
2. Η κατά την παράγραφο 1 χορηγούµενη έγκριση παρέχεται υπό τον όρο ότι ο 
ενδιαφερόµενος θα προβεί στη συνέχεια σε κατάλληλη ηχοµονωτική κατασκευή στον 
κλειστό χώρο δοκιµών του καταστήµατός του, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το ηχοµονωτικό 
αποτέλεσµα που προδιαγράφεται στο άρθρο 2 (παρ. 3). Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της 
συµµόρφωσης ή µη του ενδιαφεροµένου στον προαναφερόµενο όρο για ηχοµόνωση του 
κρίσιµου για το θέµα της απόφασης αυτής χώρου, γίνεται µόνον εφ' όσον υπάρξει έγγραφη 
καταγγελία για όχληση από περιοίκους. 
Η καταγγελία αυτή υποβάλλεται στην κατά τόπο αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος ή στην 
Κεντρική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Την αυτοψία που ακολουθεί διενεργούν 
υπάλληλοι των εν λόγω υπηρεσιών. 
3. Αν κατά τον έλεγχο, που διενεργείται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2, 
διαπιστωθεί υπέρβαση του ορίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2, η αρµόδια υπηρεσία 
περιβάλλοντος τάσσει στον ενδιαφερόµενο εύλογη προθεσµία για συµµόρφωση που δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες. 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας συµµόρφωσης διενεργείται επαναληπτικός έλεγχος. Σε 
περίπτωση που και ο νέος έλεγχος καταδείξει ότι δεν τηρείται το όριο της παραγράφου 3 του 
άρθρου 2, η αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος εισηγείται στην οικεία Αστυνοµική Αρχή την 
άµεση ανάκληση της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας του συγκεκριµένου καταστήµατος. 
4. Η παρακολούθηση της τήρησης της απαγόρευσης δοµικών συστηµάτων συναγερµού 
οχηµάτων σε υπαίθριους χώρους καθώς και της υποχρέωσης για διενέργεια των δοµικών 
αυτών µε κλειστά τα ανοίγµατα του ειδικού χώρου, ανατίθεται στην κατά τόπο αρµόδια 
Αστυνοµική Αρχή, η οποία, σε περίπτωση παράβασης, ενεργεί µέσα στο πλαίσιο των 
διατάξεων των άρθρων 28 και 30 του Ν. 1650/1986 και της υπ' αριθ. 59388/3363 Κ.Υ.Α., 
ενηµερώνοντας σχετικά και τις αρµόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος. 
 

Άρθρο 4 
 
Τα ήδη υφιστάµενα, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταστήµατα 
τοποθέτησης ή επισκευής συστηµάτων συναγερµού οχηµάτων, οφείλουν να προσαρµοστούν 
στις διατάξεις της, υποβάλλοντας αίτηση για χορήγησή της κατά το άρθρο 3 (παρ. 1) 
έγκρισης, µέσα σε ένα χρόνο, το βραδύτερο, από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης. 
 

Άρθρο 5 



 
Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης, υπόκεινται στις κυρώσεις των άρθρων 
28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986, όπως το τελευταίο απ' αυτά τροποποιήθηκε µε το άρθρο 98 
(παρ. 12) του Ν. 1892/1990.  
 

Άρθρο 6 
 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα 22 Μαΐου 1991 
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ 


