ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερίδα κατά του Θορύβου
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης στον Θόρυβο,

το Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής (www.iema.gr) σε συνεργασία με το Ελληνικό
Ινστιτούτο Ακουστικής (www.helina.gr) διοργανώνουν την Πέμπτη 5 Μαΐου, ημερίδα με θέμα:

«Θόρυβος: ένα πρόβλημα που χρειάζεται λύσεις»
Στόχος της ημερίδας είναι να ευαισθητοποιήσει τόσο τους πολίτες όσο και την πολιτεία στα
προβλήματα του θορύβου. Ειδικότερα, θα εξεταστεί η ο θόρυβος ως ηχορρύπανση, οι επιπτώσεις
του θορύβου στην υγεία, τα εργαλεία καταπολέμησής του και το νομικό πλαίσιο προστασίας από
το θόρυβο.
Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει 15λεπτες εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων, συζήτηση με
το κοινό και κλείνει με συζήτηση στρογγυλής τράπεζας.

Εισηγήσεις:


Έκθεση στο θόρυβο, ενός κάτοικου της Αθήνας, σε μία κανονική ημέρα
Gottfried Schubert, Dr.rer.nat.Dipl.Phys., Σύμβουλος Ακουστικής



Κανονιστικό πλαίσιο προστασίας από το θόρυβο και εφαρμογή του
Νίκος Βίττης, Ειδικός Επιστήμονας, Κύκλος Ποιότητας Ζωής στο Συνήγορο του Πολίτη



Επιπτώσεις του θορύβου στην ακοή
Νικος Σωτηρόπουλος, Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός κεφαλής και τραχήλου



Η επίδραση του θορύβου στα κάρδιο‐αγγειακά νοσήματα
Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Ιατρός, ειδ. Εργασιακή και Περιβαλλοντική Ιατρική



Περιβαλλοντικός θόρυβος και ηχορρύπανση: πώς δημιουργείται και πώς αντιμετωπίζεται
Δημήτρης Σκαρλάτος, Επίκουρος Καθηγητής σε θέματα ακουστικής Πανεπιστημίου Πάτρας



Ηχοπροστασία στους χώρους διαβίωσης ‐ «Ελληνικός Κανονισμός Κτιριακής
Ηχοπροστασίας» (πρόταση ομάδας εργασίας ΕΛΙΝΑ)
Μανόλης Τζεκάκης, Καθηγητής τμ. Αρχιτεκτονικής Αρ. Παν. Θεσσαλονίκης



Καταγεγραμμένος εργασιακός θόρυβος στη βιομηχανία και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί
Γιώργος Χαραλαμπόπουλος, Διδ. Ακουστικής, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ – Καθηγητής ΤΕΙ
Πειραιά



Θόρυβος, μουσική και μουσικοί
Κώστας Μόσχος, Διευθ. ΙΕΜΑ, καθ. Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Ωδ. Αθηνών



Ο θόρυβος στη διασκέδαση
Νίκος Μπάρκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Δημ. Παν. Θράκης



Επιτρεπτά όρια θορύβου στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Φωτεινή Χωνιανάκη, Πολιτικός Μηχανικός, Περιβαλλοντολόγος



Νομοθετικές ελλείψεις
Τάσος Βασιλειάδης ‐ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ‐ Σύμβουλος Ακουστικής (ΜSc)

Ακολουθεί συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα: «Προτάσεις και λύσεις ηχοπροστασίας», από
όπου θα συνταχθεί σώμα προτάσεων για να κοινοποιηθεί στην πολιτεία.

Θεωρούμε ότι η δράση αυτή συμβάλλει θετικά σε ένα υπαρκτό πρόβλημα διότι:

Ο θόρυβος βλάπτει σοβαρά την υγεία
ο πολίτης έχει το δικαίωμα σε ένα ήσυχο περιβάλλον
και η πολιτεία έχει την υποχρέωση να του το εξασφαλίσει

Πέμπτη 05 Μαΐου 2011, 16:00‐20:30 ‐ Είσοδος ελεύθερη
«Studio Λήδρα» του Παντείου Πανεπιστημίου, Κέκροπος 12 και Αδριανού, Πλάκα, Αθήνα 10558

Διοργάνωση:
σε συνεργασία με
Πληροφορίες: 210‐33.10.129, http://www.iema.gr/noise_conference/

