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ΘΔΜΑ: «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ ΟΤΗΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΜΑΛΖ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ (Κ.Τ.Δ.) ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ »
Αθνξά ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο θαη θάζε ελδηαθεξόκελν θνξέα Γεκόζην ή Ηδηωηηθό.

Αγαπεηέ πλάδειθε,
Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο σο επίζεο θαη ηεο άδεηαο κνπζηθήο ή κνπζηθώλ νξγάλσλ κε
ηνλ Νόκν 4442/07-12-2016 , δεκηνύξγεζε πνιιά πξνβιήκαηα θαη πξνπάλησλ πνιιά θελά ελεκέξωζεο.
ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ ινηπόλ κε ην ζεκεξηλό δεκνζίεπκα – ελεκέξσζε ην ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΩΜΑΣΔΗΟ ΔΣΗΑΣΟΡΗΩΝΚΑΦΔΣΔΡΗΩΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΔΛΛΑΓΑ έρεη σο
ζηόρν λα απνθεπρζνύλ νη δηνηθεηηθέο παξαβάζεηο από ηελ Αζηπλνκία θαη από ηνπο ππόινηπνπο ειεγθηηθνύο
κεραληζκνύο εηο βάξνο ησλ ζπλαδέιθσλ.
Πιεξνθνξηαθά ελεκεξώλνπκε όηη νη έιεγρνη εηδηθά γηα ηελ ρξήζε κνπζηθήο ωο επίζεο θαη γηα ηελ παξάηαζε ρξήζεο
κνπζηθήο πέξαλ ηηο 10:30 ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη πέξαλ ηηο 11:30 ηε ζεξηλή πεξίνδν, νη έιεγρνη είλαη
ΔΝΣΑΣΗΚΟΣΑΣΟΗ ζε όιε ηελ Ειιάδα.
ΠΡΟΟΥΖ : Άκεζα αθνινπζνύκε θαη πξάηηνπκε ηα ΣΡΗΑ παξαθάησ ΣΑΓΗΑ:
ΣΑΓΗΟ Α
ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ε νπνία γίλεηαη κε ηνπο θωδηθνύο taxis net θαη
ππνβάιιεηαη ζηελ ηζηνζειίδα https://notifybusinness.gov.gr
πκπιεξώλνπκε βήκα-βήκα απηό πνπ καο δεηάεη ε γλωζηνπνίεζε όπωο π.ρ. (αξηζκό παξαβόινπ , αξηζκό
πξωηνθόιινπ άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο , βεβαίωζε Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, θιπ).
Ζ γλωζηνπνίεζε απηή αθνξά όιεο ηηο επηρεηξήζεηο, είηε λέεο, είηε παιηέο.

ΣΑΓΗΟ Β
Μεηά ην ΠΡΩΣΟ ΣΑΓΗΟ πξνρωξάκε ζηε ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ρξήζεο κνπζηθήο, ε νπνία ρξήζε κνπζηθήο
ειέγρεηαη εληαηηθά από ηελ Αζηπλνκία ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Υώξαο.
ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Ζ ρξήζε κνπζηθήο ηζρύεη κέρξη ηηο 10:30 ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη 11:30 ηελ
ζεξηλή πεξίνδν. Δάλ ε ειεγθηηθή ππεξεζία εμαθξηβώζεη όηη δελ έρεη γίλεη γλωζηνπνίεζε ρξήζεο κνπζηθήο , ε
ελέξγεηα απηή απνηειεί παξάβαζε θαη επηβάιιεη πξόζηηκν.

πλήζωο ε Αζηπλνκία δεηά ηε γλσζηνπνίεζε ρξήζεο κνπζηθήο θαη πνιιέο θνξέο ην είδνο ηεο κνπζηθήο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη. Άξα ν θάζε θαηαζηεκαηάξρεο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο ΜΔ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ πνπ
απνδεηθλύεη ηελ κνπζηθή πνπ παίδεη.. Εδώ αμίδεη λα ζεκεησζεί, όηη ηεο Αζηπλνκίαο, ηεο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα από ηνλ
λόκν λα ειέγρεη ηα πάληα ζηελ επηρείξεζε.
ΣΑΓΗΟ Γ
ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΜΟΤΗΚΖ ππνρξεωηηθά θαη άκεζα επηζθεπηόκαζηε ηελ
επόκελε κέξα ηνλ Γήκν θαη ππνβάιινπκε ΑΗΣΖΖ γηα ΑΓΔΗΑ ΠΑΡΑΣΑΖ ΥΡΖΖ ΜΟΤΗΚΖ, γηα κεηά ηηο
10:30 ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη κεηά ηηο 11:30 ηε ζεξηλή πεξίνδν.
Δελ πξέπεη λα μερλάκε ηα θξνύζκαηα ησλ παξαβάζεσλ, όηαλ ε Αζηπλνκία 11:31 ιεπηό καο έγξαθε γηα παξάβαζε όηη δελ
είρακε άδεηα παξάηαζεο ρξήζεο κνπζηθήο. Απηό ην δηάζηεκα ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ καο ειέγρνληαη γηα ηελ
ΕΠΕΚΣΑΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ρξήζεο κνπζηθήο πέξαλ ηηο 11:30.
ΜΔΗΕΟΝΟ ΖΜΑΗΑ είλαη ην παξαθάησ ζεκείν αλαθνξάο ην νπνίν είλαη ζπλήζσο ηα Δεκαξρεία ηεο ρώξαο κε
απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ επεθηείλνπλ ηνλ ρξόλν ρξήζεο κνπζηθήο έσο 2 θαη 3 ην πξσί.
Η παξάηαζε ηεο κνπζηθήο γηα θάζε θαηαζηεκαηάξρε, ε πιεηνλόηεηα ησλ Δεκαξρείσλ ηεο ρώξαο, ηελ δίλνπλ
νλνκαζηηθά ζε θάζε έλα.
ΠΡΟΟΥΖ: Πξνζέμηε ζπλάδειθνη ην εμήο: Όπνηνο δεκηνπξγεί ελνριήζεηο παίδνληαο δπλαηά ηε κνπζηθή θαη
δεκηνπξγώληαο

ερνξύπαλζε ΑΜΔΑ ν Γήκνο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηνπ αθαηξέζεη ηελ παξάηαζε ηεο

κνπζηθήο, αιιά θαη ηελ ρξήζε κνπζηθήο ζην θαηάζηεκα ηνπ. Ωο επίζεο, λα επηβάιεη θαη πξόζηηκν.
ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟ ΣΟΗΥΔΗΟ πνπ ζα δεηεζεί από ηελ ειεγθηηθή ππεξεζία γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ρξήζεο κνπζηθήο ή
θαη γηα ηελ γλσζηνπνίεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο είλαη Ο ΜΟΝΑΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ πνπ παξάγεη ην
ζύζηεκα όηαλ ππνβάιινπκε ηελ γλσζηνπνίεζε.
εκαληηθό ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα γλωξίδνπκε είλαη ε νπνηαδήπνηε γλωζηνπνίεζε πνπ ππνβάινπκε ζηελ
ηζηνζειίδα πνπ αλαθέξακε, δηαβηβάδνληαη ζε ΟΛΔ ΣΗ ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ γηα λα ελεκεξώλνληαη θαη γηα ηελ
άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηελ άδεηα ρξήζεο κνπζηθήο, πνπ όπωο πξνβιέπεηαη από ηνλ Νόκν 4442/07-12-2016
επηηαθηηθά ηνπο ππνρξεώλεη ζε ειέγρνπο.
Να κελ μερλάκε όηη γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο δελ ππνβάινπκε ζηελ δηνίθεζε θαλέλα έγγξαθν παξά
κόλν ηελ γλωζηνπνίεζε.
Είλαη όκσο ε επηρείξεζε ππνρξεσκέλε λα έρεη ζηελ έδξα ηεο ην ιεγόκελν ΑΡΥΔΗΟ. Σν ΑΡΥΔΗΟ δελ είλαη ηίπνηε άιιν
παξά κόλνλ όιεο νη βεβαηώζεηο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ πξέπεη λα ηεξεί ε επηρείξεζε γηα λα έρεη πςειή ιεηηνπξγία.
Π.ρ. εάλ επηρείξεζε ζηεξείηαη πηζηνπνηεηηθά ππξνπξνζηαζίαο, πηζηνπνηεηηθά πγείαο, πηζηνπνηεηηθά ΕΦΕΣ, ηνπνγξαθηθά
θαηαιιειόηεηαο ηεο ρώξαο, ΑΚΤΡΩΝΔΣΑΗ ε γλσζηνπνίεζε θαη θιείλεη ε επηρείξεζε.
Θα επαλέιζνπκε όκσο άκεζα θαη κε λέα ζρόιηα ζα πξνζδηνξίζνπκε επαθξηβώο ηη πεξηέρεη ην ΑΡΥΔΗΟ πνπ πξέπεη λα
ηεξεί ε επηρείξεζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη.

Γηα ην Γ..
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Γξεγόξεο Σζαπαηζάξεο

