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Α.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Άρθρο 80 του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων 
2. Ν 4442/2016 ΦΕΚ Α’ 230  
3. ΚΥΑ 16228/2017 ΦΕΚ Β’ 1723  
4. Υγειον. ∆ιάταξη αριθµ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/17 (ΦΕΚ 2161 Β΄ 2017) 
5. Εγκύκλιος µε αρ. πρ. Φ15/οικ.62588/754/02-06-2017 

 
 

 
Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η χρήση µουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήµατος µέχρι 80 db (εντός ή/και εκτός του καταστήµατος) σε καταστήµατα 
που εξυπηρετούν καθισµένους πελάτες, γνωστοποιείται σε ειδικό πεδίο κατά την γνωστοποίηση λειτουργίας εγκατάστασης 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας 
https://notifybusiness.gov.gr (Εγκύκλιος µε αρ. πρ. Φ15/οικ.62588/754/02-06-2017 παρ. Α περ. 5). 
 
 
 

Γ. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

• Η χρήση µουσικής ή µουσικών οργάνων πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας, 
χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούµενης άδειας της 3/1995 Αστυνοµικής ∆ιάταξης, η οποία εγκρίθηκε µε την 
1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού ∆ηµοσίας Τάξης (Β΄ 15). Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν θίγονται. 

• Ο ενδιαφερόµενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση µουσικής ή µουσικών οργάνων, υποχρεούται να 
συµπεριλάβει στη γνωστοποίηση λειτουργίας του καταστήµατός τη δήλωση χρήσης, σε ειδικό πεδίο, µε προσδιορισµό 
της µέγιστης Α - ηχοστάθµης, του χώρου κ.τ.λ 

• Στην περίπτωση που ο φορέας έχει άδεια λειτουργίας καταστήµατος εκδοθείσα µε παλιότερο καθεστώς, πρέπει να 
προηγηθεί νέα γνωστοποίηση στην οποία θα καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία που ζητούνται και που αφορούν την 
παλιά άδεια λειτουργίας και κατόπιν µεταβολή στην οποία να δηλώνεται η χρήση της µουσικής. 

• Η άδεια της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/1996 (Β΄ 15) περί παράτασης ωραρίου 
εξακολουθεί να ισχύει κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4442/2016 κατά το µέρος που 
αφορά τη γνωστοποίηση των καταστηµάτων. Για τη χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου ο ενδιαφερόµενος 
υποβάλλει σχετική αίτηση στη ∆ηµοτική Κοινότητα στην οποία ανήκει το κατάστηµα µε µόνη την προσκόµιση του 
αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, χωρίς κανένα άλλο δικαιολογητικό. 

• Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόµενες µε τη νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή 
άδειες του προηγούµενου εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούµενο δικαιολογητικό ή περιεχόµενο της γνωστοποίησης 
ούτε της άδειας της προηγούµενης παραγράφου.  

• Εφόσον η χρήση µουσικής και µουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, στο χώρο της εγκατάστασης θα 
βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ µηχανικού µε ειδίκευση σε θέµατα ηχοµόνωσης και 
ακουστικής ή άλλου επιστήµονα σχετικής ειδικότητας, η οποία θα συντάσσεται σύµφωνα µε τις υγειονοµικές διατάξεις. 


