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ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΗ ΣΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΜΕ ΣΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ 4442/7-12-2016  

 

Ο ΑΝΩΣΕΡΩ ΝΟΜΟ ΚΑΣΑΡΓΕΙ: 

1. Σελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο. 

2. Σελ άδεηα κνπζηθήο ή κνπζηθώλ νξγάλσλ, ηελ νπνία εθδνύζα αξρή ήηαλ νη Γήκνη ηεο 

ρώξαο. 

ΠΡΟΟΥΗ 

1. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο θαη ε άδεηα θαη ε κνπζηθή αληηθαζίζηαηαη κε ηελ ιεγόκελε 

γλσζηνπνίεζε πξνο ην Γήκν, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ελεκεξώλεη ειεθηξνληθά ηηο 

ειεγθηηθέο αξρέο γηα λα ιάβνπλ γλώζε γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

(άξζξν 28, παξαγξ. 5). 

2. Γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηζρύεη ην παιηό θαζεζηώο, δηόηη ζην 

θεθάιαην Β΄ ζην άξζξν 5 ηνπ ηζρύνληνο Νόκνπ αλαθέξεηαη όηη: κε Πξνεδξηθό δηάηαγκα 

πνπ εθδίδεηαη κεηά από πξόηαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο θαη ηνπ 

ζπλαξκόδηνπ Τπνπξγνύ ζα θαζνξίδεηαη ν ηξόπνο ηεο δηαδηθαζίαο γλσζηνπνίεζεο. Δλ 

αλακνλή ινηπόλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο γηα λα ηζρύζεη θαη ε 

θαηάξγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ 

Η΄ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

1. ην πξνεγνύκελν δειηίν ηύπνπ ηηο 15/12/2016 αλαθεξζήθακε γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο 

άδεηαο κνπζηθήο. Οπνηαδήπνηε ινηπόλ λέα άδεηα κνπζηθήο, ζα γίλεηαη κε ηνλ ηζρύνληα 

Νόκν 4442 θαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ. Δίκαζηε ν πξώηνο 

ζσνδικαλιζηικός θορέας ζηελ Διιάδα πνπ κε απόιπηε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα 

ελεκεξώλνπκε ΣΙ ΙΥΤΕΙ γηα έλα ηόζν ζεκαληηθόηαην ζέκα. Απηό πξνέθπςε κεηά από 

ηηο επαλεηιεκκέλεο επαθέο καο κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη ηνλ αξκόδην ππάιιειν 

θ. Γαιάλε. 

2. Γηα πξώηε θνξά δημοζιεύεηε ην είδνο ηεο ιεγόκελεο γνωζηοποίηζης πνπ ακθηβάιινπκε 

εάλ απηή ε βεβαίσζε ππνβνιήο γλσζηνπνίεζεο ππάξρεη ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Γήκνπ. Η βεβαίωζη σποβολής γνωζηοποίηζης ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ αξκόδην 
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ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. Να κελ μερλάκε λα δεηάκε ηνλ αριθμό πρωηοκόλλοσ ηεο αλσηέξσ 

γλσζηνπνίεζεο. Γελ απαηηείηαη θαλέλα απνιύησο παξάβνιν (άξζξν 35). 

3. Δάλ δε γίλεη γλσζηνπνίεζε ζην Γήκν γηα ηε ρξήζε κνπζηθήο, ζε πεξίπησζε ειέγρνπ 

απνηειεί παξάβαζε θαη επέρεη πξόζηηκν. Σν πξόζηηκν επηβάιιεηαη από ηελ Γήκν (άξζξν 

15). 

4. ην άξζξν 38 παξάγξαθνο 1 ηνπ παξόληνο Νόκνπ αλαθέξεη όηη: Οη άδεηεο ρξήζεο 

κνπζηθήο ή κνπζηθώλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ Νόκνπ 

παραμένοσν ζε ιζτύ. 

ΠΡΟΟΥΗ εάλ ν θαηαζηεκαηάξρεο αιιάμεη ηο ανηικείμενο δραζηηριόηηηα ηεο 

επηρείξεζεο, ππνρξενύηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 28 λα πξνβεί ζε γλσζηνπνίεζε ζην Γήκν γηα 

ηελ κνπζηθή. 

5. Τπελζπκίδνπκε σο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 29 παξάγ. 4, όηη δελ αιιάδεη απνιύησο ηίπνηα 

ζε ζέκαηα ηνπ Νόκνπ πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (ΑΕΠΙ-GEA- 

ΑΤΣΟΔΙΑΥΕΙΡΗΗ-ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ) 

6. Σα ειεγθηηθά όξγαλα ζε πνιιέο πόιεηο ήδε εηδνπνηνύλ λα πξνβνύλ ζε γλσζηνπνίεζε γηα 

ηελ ρξήζε κνπζηθήο ζην Γήκν. Δπαλαιακβάλνπκε όκσο όζνη ζπλάδειθνη έρνπλ παιηά 

άδεηα θαη δελ έρεη ιήμεη ιζτύει η παλιά άδεια θαη δελ ππνρξενύηαη ζε γλσζηνπνίεζε. 

7. Δπηζεκαίλνπκε όηη ζε πεξίπησζε ειέγρνπ ππνρξενύκεζα λα επηδεηθλύνπκε ην 

παξαζηαηηθό (ηηκνιόγην) εάλ ρξεζηκνπνηνύκε ξεπεξηόξην ηεο ΑΔΠΙ ή παξαζηαηηθό άιιεο 

εηαηξίαο ή θνξέα.  

 Σν παξόλ δεληίο ηύποσ θύξην ζηόρν έρεη λα βνεζήζεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ 

ΔΙΓΙΚΑ ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ – Δπηκειεηήξηα – Πεξηθέξεηεο – Αληηπεξηθέξεηεο 

– σκαηεία θαη Δλώζεηο εζηηαηνξίσλ θαη θαθεηεξηώλ- Δκπνξηθνύο πιιόγνπο – Οκνζπνλδίεο 

πνπ κέιε ηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν είλαη θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. Γηα 

θάζε άιιε πιεξνθνξία – δηεπθξίληζε επηθνηλσλήζηε κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΠΑΝ..Δ.Κ.Σ.Δ. 

Για ηο ΠΑΝ..Ε.Κ.Σ.Ε 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΑΠΑΣΑΡΗ 

 

 


