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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
• Αίτηση  

• Δημοτική ενημερότητα (γραφεία 223 & 238) 

• Γνωστοποίηση ή άδεια χρήσης μουσικής    
             (φωτοαντίγραφο) 
 
Η περίπτωση  Α1 έχει αόριστη διάρκεια 
Οι περιπτώσεις Α2, Α3, Α4 επανεξετάζονται ετησίως 
 
ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ 
Σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)  2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την προστασία των δεδομένων επιβεβαιώνω την 

ορθότητα των προσωπικών μου στοιχείων και δηλώνω υπεύθυνα ότι τα 

στοιχεία που καταθέτω στο Δήμο Θεσσαλονίκης  συναινώ να 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη χορήγηση άδειας παράτασης 

ωραρίου χρήσης μουσικής και μόνο για αυτό το σκοπό. Υποχρεούμαι να 
ενημερώσω εγγράφως για οποιαδήποτε μεταβολή τους (άρθρο 7 ΓΚΠΔ). 
 
Συμφωνώ                              Δεν  συμφωνώ     
 
Σημειώσεις: 
1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω 

στοιχεία αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται 
ανωτέρω, για τους οποίους έχετε συναινέσει. Η επεξεργασία είναι η 

απολύτως αναγκαία και γίνεται αποκλειστικά από τους αρμόδιους 
υπαλλήλους του Δήμου Θεσσαλονίκης ( άρθρο 5 και 6 ΓΚΠΔ).  
2. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε τα 
δεδομένα σας να είναι ασφαλή και η πρόσβαση σε αυτά περιορισμένη 

σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 15 ΓΚΠΔ). 
3.΄Εχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε όποτε επιθυμείτε με το Δήμο 

Θεσσαλονίκης ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τα προσωπικά σας 

δεδομένα, να ζητάτε την τροποποίησή τους ή την διακοπή της χρήσης 
τους ή τη διαγραφή τους συνολικά ή μερικά ή την φορητότητα αυτών, 

όπως ο νόμος ορίζει (άρθρα 12,13,16 και 17 ΓΚΠΔ). 
Παρακαλούμε για την επικοινωνία σας στα τηλέφωνα 2313318500 & 

2313318503. 

 

 
 

 

 

 

ΠΡΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 

Παρακαλώ όπως χορηγηθεί άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης 

μουσικής (στερεοφωνικού συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή  

μουσικών οργάνων) για το κατάστημα που βρίσκεται στην οδό 

………..…….…….…………………………………σύμφωνα με την : 

α) Α1 περίπτωση της 1071/2017 ΑΔΣ αφορά τη 

δυνατότητα παράτασης ωραρίου μουσικής μέχρι τις 24:00 για 

όλες τις ημέρες της εβδομάδας 

β) Α2 περίπτωση της 1071/2017 ΑΔΣ αφορά τη 

δυνατότητα παράτασης ωραρίου μουσικής μέχρι τη 01:00 κατά 

τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη και μέχρι τις 03:00 κατά τις ημέρες 

Παρασκευή, Σάββατο και τις παραμονές αργιών, 

συμπεριλαμβανομένης της 25ης Οκτωβρίου (παραμονή Αγίου 

Δημητρίου) για καταστήματα που στεγάζονται σε κτίρια κατοικιών 

ή που εφάπτονται σε κτίρια όπου στεγάζονται κατοικίες, 

ξενοδοχεία κ.α. και λειτουργούν σε κλειστό χώρο 

γ) Α3 περίπτωση   της 1071/2017 ΑΔΣ  αφορά τη 

δυνατότητα παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 

02:00 κατά τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη και μέχρι τις 03:00 

κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και τις παραμονές αργιών 

συμπεριλαμβανομένης της 25ης Οκτωβρίου (παραμονή Αγίου 

Δημητρίου) για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό 

χώρο και τα οποία βρίσκονται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 50 

μέτρων από κατοικίες, νοσοκομεία κ.α. 

δ) Α4 περίπτωση  της 1071/2017 ΑΔΣ αφορά τη 

δυνατότητα παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής είναι μέχρι τη 

01:00 κατά τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη και μέχρι τις 02:00 

κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και τις παραμονές αργιών 

συμπεριλαμβανομένης της 25ης Οκτωβρίου (παραμονή Αγίου 

Δημητρίου) για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοιχτό 

χώρο και τα οποία βρίσκονται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 50 

μέτρων από κατοικίες, νοσοκομεία κ.α. 

Θα γίνεται χρήση μουσικής μέχρι 80db εντός  και εκτός   

του καταστήματος. 
 

            Θεσσαλονίκη, …../……/ 202 
 

Ο ΑΙΤΩΝ 
 


