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Άρθρο 1 - Αντικείμενο του κανονισμού 

Η ηχορύπανση αποτελεί μία από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές απειλές που υποβαθμίζει την ποιότητα 

ζωής. Κατά τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος , προκαλείται ηχορύπανση όταν 

πραγματοποιείται : α) υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου στάθμης θορύβου , β) υπέρβαση του ωραρίου 

χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων , γ) κατάληψη πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων  με μόνιμες 

αυθαίρετες κατασκευές που αυξάνουν την ωφέλιμη επιφάνεια του κτιρίου, με υπερβολική ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων ώστε να διευρύνεται ο αριθμός των εξυπηρετούμενων ατόμων, δ) τοποθέτηση ηχείων σε 

εξωτερικούς χώρους καταστημάτων χωρίς να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις χορήγησης της αδείας 

χρήσης μουσικής.     

Ο Δήμος Καρπενησίου έχει καθιερωθεί ως ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός που διαθέτει τις 

κατάλληλες υποδομές , άριστη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών - προσφερόμενων προϊόντων και ένα πλήθος 

δραστηριοτήτων που καλύπτουν τις απαιτήσεις των επισκεπτών και παραθεριστών για όλες τις εποχές του 

χρόνου . 

Αντικείμενο της παρούσας κανονιστικής πράξης είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου όρων και κανόνων που 

θα διέπει τη χρήση μουσικής - μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  που  λειτουρ-

γούν  στην  εδαφική  περιφέρεια  του Δήμου Καρπενησίου , λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης και το φυσικό -  

πολιτιστικό – αρχιτεκτονικό περιβάλλον της εν γένει περιοχής . 

           Σκοπός του κανονισμού είναι : α) η προστασία της κοινής ησυχίας και κατ’ επέκταση της δημόσιας υγείας 

των κατοίκων , επισκεπτών και παραθεριστών του Δήμου Καρπενησίου από οχλούσες δραστηριότητες, β) η δια-

σφάλιση της ποιότητας ζωής και της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης του  Καρπενησίου  και  των  οικισμών του 

Δήμου και γ) η  προστασία  της  υγιής  επιχειρηματικότητας και  του υγιούς ανταγωνισμού στο χώρο των κατά-

στημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος .   

   

 

Άρθρο 2 - Νομικό πλαίσιο 

Ο κανονισμός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη , βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και εκδίδεται 

βάσει των παρακάτω διατάξεων :  

1) των περ. 13 και 18 , παρ. IΙ του άρθρου 75, παρ. 1 του άρθρου 76 , άρθρο 79 , παρ. 4 του άρθρου 80 , 284 

και 285 άρθρα του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/08-6-2006) ,  

2) του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/07-6-2010) ,  

3) του Ν. 4442/2016 (Φ.Ε.Κ. 230/τ.Α’/7-12-2016) « Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής 

δραστηριότητας και άλλες διατάξεις » ,  

4) των άρθρων 82, 83, 84 , 85 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α’/19-07-2018),  

5) της παρ. 7, του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 όπου το συμβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) 

κατοίκων αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής ,  

6) του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010),  

7) του Ν. 2121/1993 (Φ.Ε.Κ. 25/τ.Α’) « Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα » ,  

8) του Ν. 4481/2017 (Φ.Ε.Κ. 100/τ.Α’/20-7-2017) « Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων » ,  
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9) του άρθρου 57 του Ν. 4249/2014 (Φ.Ε.Κ. 73/τ.Α’/24-3-14) « Προϋποθέσεις σφράγισης κέντρων διασκέδασης 

και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος » ,  

10) του Ν. 3028/28-6-2002 (Φ.Ε.Κ. 153/τ.Α’) « Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , 

11) του υπ’ αρ. 899/10-12-1976 Π.Δ/τος (Φ.Ε.Κ. 329/τ.Α’) « Περί ανακηρύξεως περιοχών της Χώρας ως 

τουριστικών τόπων » , 

12) του υπ’ αρ. 19.10/13-11-1978 Π.Δ/τος ( Φ.Ε.Κ. 594/τ.Δ’ ) « Περί χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών 

Οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών » , 

13) του υπ’ αρ. 20/11/1982 Π.Δ/τος (Φ.Ε.Κ. 558/τ.Δ’/23-12-1982 ) « Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού 

οικισμού ο Δήμος Καρπενησίου ( Ευρυτανίας ) τροποποίηση και επιβολή όρων δομήσεως » , 

14) του υπ’ αρ. 180/1979 Π.Δ/τος (Φ.Ε.Κ. 46/τ.Α') « Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως 

οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως » ,  

15) του Π.Δ/τος 149/2006 (Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α’/28-7-2006) « Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον 

αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε 

εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ » , 

16) της υπ’ αρ. 16852/06-4-2011 (Φ.Ε.Κ. 661/τ.Β’/20-4-2011) υπουργικής απόφασης « Πρότυπος κανονισμός 

λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου » , 

17) της υπ’ αρ. Γ/3721/80664/17-01-1983 (Φ.Ε.Κ. 154/τ.Β’/07-4-1983) υπουργικής απόφασης περί 

χαρακτηρισμού ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Δημοτικού Σχολείου Κορυσχάδων Ν. Ευρυτανίας ,    

18) της υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2257/39535/22-7-1998 (Φ.Ε.Κ. 154/τ.Β’/07-4-1983) υπουργικής απόφασης περί 

χαρακτηρισμού ως ιστορικού τόπου του χωριού Κορυσχάδες του Ν. Ευρυτανίας ,    

19) της υπ’ αρ. Α5/3010/1985 ( Φ.Ε.Κ. 593/τ.Β’ )  Υγειονομικής Διάταξης ,  

20) της  υπ’  αρ. οικ. 16228/17-5-2017 ( Φ.Ε.Κ. 1723/τ.Β/18-5-2017 ) κοινής υπουργικής απόφασης,    

21) της υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23-06-2017 ( Φ.Ε.Κ. 2161/τ.Β’ ) Υπουργικής Απόφασης ,   

22) της υπ’ αρ. 1023/2/37-ΙΑ/ΑΔ3/96 ( Φ.Ε.Κ. 15/τ.Β’ )  Αστυνομικής Διάταξης  και   

23) την υπ’ αρ. 9/5951/24-02-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

24) το υπ’ αρ. πρωτ. 39583/16-7-2007 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ,  Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-

ντρωσης περί μέτρων για την προστασία των κατοίκων από θορύβους μουσικής, 

25) το υπ’ αρ. πρωτ. 49226/20-10-2008 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί δημοσίευσης περίληψης 

των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 Κ.Δ.Κ ,     

26) τα υπ’ αρ. πρωτ. 36875/26-9-2013 , 41810/14-11-2014 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών περί χορή-

γησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων,    

27) το υπ’ αρ. πρωτ. 19421/24-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

28) τα υπ’ αρ. πρωτ. 37945/17-11-2011 και 46384/19-6-2019 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών για την 

εφαρμογή του άρθρου 285 του ν. 3463/2006, 

29) τα υπ’ αρ. πρωτ. 2/14226/0021/25-02-2015 και 2/82950/0021/31-12-2015 έγγραφα του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους περί διαδικασίας προώθησης κανονιστικών πράξεων,  

30) το υπ’ αρ. πρωτ. 3810/17-3-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών − Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Καρπενησίου.   
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Άρθρο 3 - Ορισμοί 

Επιχείρηση Υγειονομικού ενδιαφέροντος νοείται κάθε κατάστημα, επιχείρηση, εργαστήριο ή 

δραστηριότητα που αφορά είτε τρόφιμα και ποτά, είτε παροχή υπηρεσιών. 

Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων νοείται η χρήση, εκτέλεση, παρουσίαση των μουσικών 

έργων που γίνεται δημόσια προς το κοινό με οποιονδήποτε τρόπο, μορφή ή μέσο παραγωγής, αναπαραγωγής, 

μετάδοσης ή αναμετάδοσης των μουσικών έργων – μουσικής (Ελλήνων & ξένων) εντός του χώρου 

δραστηριότητας και λειτουργίας οποιουδήποτε καταστήματος ή επιχείρησης που ανήκει στην αρμοδιότητα του 

Δήμου . 

Δημόσια θεωρείται κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσίαση του έργου, που κάνει το έργο προσιτό σε 

κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, 

ανεξαρτήτως από το αν τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς 

χώρους. 

Ηχορύπανση είναι ο υπερβολικός και ενοχλητικός περιβαλλοντικός θόρυβος που προκαλείται από τον 

άνθρωπο, τα ζώα ή από μηχανές και διαταράσσει τη δραστηριότητα , την ισορροπία και τη ζωή του ανθρώπου.   

Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων είναι η διαδικασία με την οποία ο 

ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων τη δημόσια αρχή για τη χρήση της μουσικής και μουσικών 

οργάνων. 

Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων είναι η διοικητική πράξη 

που είναι ανεξάρτητη της γνωστοποίησης χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων και δύναται να χορηγηθεί 

κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής 

Διάταξης 3/96 (Φ.Ε.Κ. 15/τ.Β’/1996) .  

 

 

Άρθρο 4 - Επιχειρήσεις που δύνανται να κάνουν χρήση μουσικής - μουσικών οργάνων 

Διανομείς (Αποθήκευση - Χονδρική πώληση)  

Περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες διάθεσης πριν από το στάδιο της λιανικής πώλησης (ιδίως 

εισαγωγή, χονδρική πώληση, αποθήκευση κατά την χονδρική πώληση, χονδρεμπόριο πολλαπλών 

δραστηριοτήτων) σε συνθήκες-ψύξης, κατάψυξης ή θερμοκρασίας-περιβάλλοντος. Οι επιχειρήσεις αυτές ασκούν 

ως κύρια δραστηριότητα τη χονδρική διάθεση των προϊόντων ωστόσο έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν 

λιανικώς ορισμένες ποσότητες . Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: 

 Επιχειρήσεις αποθήκευσης (κέντρα αποθήκευσης και διανομής), 

 Επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου (με ασκούμενη δραστηριότητα χονδρικό εμπόριο σε επιχειρήσεις 

λιανικής διάθεσης), 

 Καταστήματα cash και carry (κύρια δραστηριότητα χονδρικό εμπόριο με δυνατότητα λιανικής διάθεσης). 

Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου είναι οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες εμπορίου τροφίμων και ποτών 

πάσης φύσεως, τα οποία προέρχονται, είτε από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις, είτε παρασκευάζονται σε 

τμήματα αυτών. 

  Οι επιχειρήσεις αυτές είναι: Υπεραγορές τροφίμων, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, 

ιχθυοπωλεία, κάβες ποτών, ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, πρατήρια άρτου, πρατήρια πώλησης 

ετοίμων φαγητών, πτηνοπωλεία, αυγοπωλεία, καταστήματα πρατήρια κατεψυγμένων προϊόντων, καταστήματα 
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αλλαντοποιίας και τυροκομίας, καφεκοπτεία, πρατήρια ελαίων και λιπών, πρατήρια ειδών 

ζαχαροπλαστικής/γαλακτοπωλεία/μπουγατσάδικα με παρασκευαστήριο για ιδία χρήση . Στην ίδια κατηγορία 

περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις με πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια 

άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, τα αμιγή πρατήρια άρτου , τα καφεκοπτεία καθώς και η 

πώληση τυποποιημένων τροφίμων / ποτών σε εμπορικά καταστήματα. 

Επιχειρήσεις Μαζικής εστίασης είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται ή και προσφέρονται σε 

καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται εκτός της επιχείρησης κάθε είδους τρόφιμα ή ποτά, καθώς 

επίσης και οι επιχειρήσεις στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες αναψυχής με συνοδεία φαγητού ή ποτού. Στην 

κατηγορία αυτή υπάγονται και οι χώροι μαζικής εστίασης των σχολικών κυλικείων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων 

και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων, κατασκηνώσεων, βρεφονηπιακών σταθμών, κλινικών και λοιπών 

Ιδρυμάτων . Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης περιλαμβάνονται: 

 Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος) που διαθέτουν τρόφιμα τα 

οποία παρασκευάζονται με πολλούς και σύνθετους χειρισμούς στην ίδια την επιχείρηση ή τρόφιμα που 

προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα εστιατόρια, 

ψητοπωλεία, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, σνακ μπαρ, ουζερί, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, παραδοσιακά καφενεία με 

παρασκευαστήριο, οβελιστήρια, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία με παρασκευαστήριο. 

 Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) που διαθέτουν τρόφιμα τα 

οποία παρασκευάζονται με απλές διεργασίες. Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα, 

γαλακτοπωλεία, λουκουματζίδικα (για καθήμενους πελάτες), σχολικά κυλικεία, κυλικεία, παγωτοπωλεία, 

καφενεία, καφετέριες, ιντερνέτ καφέ , μπαρ, open bar. 

 Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων είναι οι χώροι στους οποίους κατά τη διάρκεια πάσης 

φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή ποτά που παρασκευάζονται και προετοιμάζονται σε άλλους 

χώρους που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (εργαστήρια τροφίμων κ.λ.π.) και 

μεταφέρονται στους εν λόγω χώρους για σερβίρισμα και τελική διάθεση. 

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος  

  Στην κατηγορία εντάσσονται τα κουρεία , κομμωτήρια , καταστήματα περιποίησης χεριών ή και ποδιών , 

εργαστήρια δερματοστιξίας ( τατουάζ ) .   

Λοιπές επιχειρήσεις  

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται εντός τουριστικών καταλυμάτων.  

 

 

Άρθρο 5 - Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων 

       Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που κάνουν χρήση μουσικής - μουσικών οργάνων, στερεοφωνικών 

μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων δύναται να συμπεριλάβουν σε  ειδικό  πεδίο της  γνωστοποίησης τη χρήση 

μουσικής, με προσδιορισμό της μέγιστης Α – ηχοστάθμης και του χώρου. Για τη γνωστοποίηση της χρήσης 

αυτής δεν απαιτείται πρόσθετο παράβολο. Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας  οφείλει να 

τηρεί τους όρους χρήσης μουσικής που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ένταση μουσικής, ωράριο 

μουσικής κ.λπ.).    
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  Εάν  η  γνωστοποίηση ή  η μεταβολή  αφορά  μόνο στη μουσική, ο Δήμος κοινοποιεί τη γνωστοποίηση 

στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας και στην Ελληνική Αστυνομία.  

    

 

Άρθρο 6 - Χρήση ραδιοφώνου και τηλεόρασης 

  Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαγορεύεται η χρήση ραδιοφώνων και τηλεοράσεων, 

μόνο εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των κατοίκων. Η απαγόρευση αυτή επιβάλλεται από τα 

αρμόδια  αστυνομικά  όργανα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους για τη διαφύλαξη της κοινής ησυχίας. 

Επομένως, δεν  τίθεται  ζήτημα  χορήγησης  άδειας  χρήσης μουσικής και μουσικών  οργάνων  σε  καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στα  οποία  γίνεται  χρήση  ραδιοφώνου,  τηλεόρασης, ηλεκτρονικού υπολογιστή 

για μετάδοση μουσικής. 

 

 

Άρθρο 7 - Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων 

   Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων χορηγείται από την επιτροπή 

ποιότητας ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010. Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση 

της άδειας αυτής περιλαμβάνεται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων κοινότητας άνω 

των τριακοσίων (300) κατοίκων , όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής 

αρμοδιότητας της κοινότητας.  

 Η ανωτέρω άδεια χορηγείται ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του 

καταστήματος σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους. Για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό 

χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για αυτά που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την 

προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι 

χαμηλή, ανάλογα με το χώρο ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.  

Η άδεια αναρτάται με ευθύνη του υπευθύνου του εκάστοτε καταστήματος σε εμφανές σημείο του 

καταστήματος και επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.  

Όσον αφορά ακίνητα ή εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι ή ιστορικοί 

τόποι, η λειτουργία εμπορικής επιχείρησης, η τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων, η 

επιχείρηση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας καθώς και η οικοδομική δραστηριότητα πλησίον 

αρχαίου επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη 

του Συμβουλίου. Η έγκριση χορηγείται εάν η απόσταση από ακίνητο μνημείο ή η σχέση με αυτό είναι τέτοια 

ώστε να μην κινδυνεύει να επέλθει άμεση ή έμμεση βλάβη του λόγω του χαρακτήρα του έργου ή της 

επιχείρησης ή της εργασίας. 

Στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφος, αυτή προηγείται 

από τις άδειες άλλων αρχών που αφορούν την επιχείρηση ή την εκτέλεση του έργου ή της εργασίας και τα 

στοιχεία της αναγράφονται με ποινή ακυρότητας στις άδειες αυτές.  Η έγκριση χορηγείται μέσα σε δύο (2) μήνες 

από την υποβολή της σχετικής αίτησης όταν πρόκειται για αιτήματα αδειοδοτήσεων καταστημάτων λιανικής 

πώλησης υγειονομικού ενδιαφέροντος .  
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Άρθρο 8 - Δικαιολογητικά έγγραφα για έκδοση αδείας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και   

                 μουσικών οργάνων. 

   Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων εξακολουθεί να χορηγείται, 

δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 , παρ. 3 του Ν. 4442/2016 . Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση 

της άδειας αυτής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι η νόμιμη λειτουργία του.  

Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας καθορίζονται τα κάτωθι : 

 Αίτηση από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία,  

 Γνωστοποίηση της χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων με προσδιορισμό της μέγιστης Α – ηχοστάθμης,  

 Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής του ενδιαφερομένου. Η προϋπόθεση της ανυπαρξίας βεβαιωμένων 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους (δημοτική ενημερότητα) εξακολουθεί να αφορά αποκλειστικά το 

χρόνο χορηγήσεως της άδειας και όχι τη διάρκεια ισχύος της. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου .  

 

 

Άρθρο 9 - Χρήση μουσικής & μουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο καταστήματος  

  Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων στον 

υπαίθριο χώρο της επιχείρησης πρέπει στον φάκελο του να υπάρχει τεχνική έκθεση μηχανικού με ειδίκευση σε 

θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής, είτε άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, που θα συνοδεύεται με 

τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων και τα χαρακτηριστικά αυτών. Η τεχνική έκθεση θα 

τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα 

ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μεγίστη Α-ηχοστάθμη 80 db δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία 

προστασίας.  

Για τη χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο κέντρου διασκέδασης ισχύουν οι 

παρακάτω περιορισμοί : 

α) Η απόστασή τους από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα) ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, 

νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο, και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία κατά την 

αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 μέτρα. Η απόσταση 

που μετράται σε ευθεία γραμμή και η νομιμότητα της κατοικίας θα αποδεικνύονται με προσκόμιση βεβαίωσης 

της αρμόδιας υπηρεσίας Πολεοδομίας.  Η παραπάνω απόσταση μπορεί να αυξομειωθεί κατά την κρίση της 

αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και ανάλογα με τις ειδικές τοπικές συνθήκες (παρεμβολή άλλων κτιρίων 

μεταξύ Κέντρου διασκεδάσεως και κατοικίας εγκατάσταση Κέντρου Διασκεδάσεως σε δώμα πολυόροφου 

ξενοδοχείου ) .   

β) Η επιτρεπόμενη τιμή της Α - ηχοστάθμης μετρούμενη έξω από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή 

δευτερεούσα), ξενοδοχείο, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο σανατόριο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί 

ειδική προστασία είτε αυτά προυπήρχαν του Κέντρου Διασκέδασης είτε κτίστηκαν ύστερα από αυτό, είναι αυτή 

που αναφέρεται στον Πίνακα 1, του άρθρου 3 της υπ’ αρ. Α5/3010/85 (Φ.Ε.Κ. 593/τ.Β’) Υγειονομικής Διάταξης. 

Κατά τη μέτρηση, η Α-ηχοστάθμη στο κέντρο της πίστας χορού, δημιουργούμενη με μια πρότυπη ηχητική πηγή 

πρέπει να είναι 100 dB(A).  

Για τα υπόλοιπα υπαίθρια καταστήματα με μουσική, τα οποία δεν θεωρούνται κέντρα διασκέδασης 

ισχύει μόνο η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή της Α-ηχοστάθμης του ανωτέρω Πίνακα 1 μετρούμενη έξω από την 

πλησιέστερη νόμιμη κατοικία, (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, ναό, σχολείο νοσοκομείο, γηροκομείο 
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σανατόριο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία, όταν η πρότυπη ηχητική πηγή δημιουργεί στο 

κέντρο του καταστήματος μια Α-ηχοστάθμη ίση με 80 dB(A).  

 

 

Άρθρο 10 – Ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας – Απαγορεύσεις και υποχρεώσεις   

Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται ως εξής :  

α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00μ.μ. έως 17.30μ.μ. και από 23.00μ.μ. έως 07.00π.μ.  

β. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15.30μ.μ. έως 17.30μ.μ. και από 22.00μ.μ. έως 07.30π.μ.  

Ως θερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως 

χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.  

Κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας , απαγορεύονται :  

α. Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και 

τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών .  

β. Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενεία, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και 

συζητήσεις σε υψηλό τόνο των θαμώνων των κέντρων αυτών.  

  Απαγορεύεται καθ’ όλες τις ώρες του 24ωρου :   

α. Η διαλάληση με τη χρήση μεγαφώνων ή άλλων ηχητικών οργάνων από μικροπωλητές, εμπόρους και λοιπούς 

επαγγελματίες ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό αυτών των πωλουμένων ειδών, του 

επαγγέλματος ή των παρεχομένων υπηρεσιών τους.   

β. Η διαλάληση από τους διευθυντές και τους υπαλλήλους των καταστημάτων των πωλουμένων ειδών ή των 

προσφερομένων υπηρεσιών, με σκοπό την προσέλκυση πελατών με φωνές και επικλήσεις. Όταν διαπράττεται 

παράβαση των ανωτέρω από υπαλλήλους, συνυπεύθυνοι είναι και οι διευθυντές των καταστημάτων.  

Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εργοστασίων, εργαστηρίων, δημοσίων κέντρων και λοιπών επιχειρήσεων 

υποχρεούνται όπως, με μηχανικά ή άλλα πρόσφορα τεχνικά μέσα (ηχομόνωση κλπ.) περιστέλλουν στο ελάχιστο 

δυνατό όριο το θόρυβο που προκαλείται από τη λειτουργία αυτών.   

 

 

Άρθρο 11 - Διατήρηση αδειών περί πνευματικής ιδιοκτησίας 

Υποχρεώσεις ή άδειες που σχετίζονται με την πληρωμή τελών χρήσης σε οργανισμούς συλλογικής 

διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δε θίγονται. Οι παραπάνω υποχρεώσεις ή άδειες δεν 

αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό έγγραφο της άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και  μουσικών 

οργάνων ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης . 

Διευκρινίζεται επίσης ότι όταν επιχειρήσεις διαθέτουν κάθε είδους τηλεόραση ή ραδιοφωνική 

εγκατάσταση υποχρεούνται να λαμβάνουν άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από τους αρμόδιους οργανισμούς 

συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 για 

την εκμετάλλευση των έργων και να καταβάλλουν την οφειλόμενη αμοιβή.   

Δεν απαιτείται άδεια δημόσιας αναπαραγωγής μουσικών έργων δημιουργών , που η διαχείριση τους έχει 

ανατεθεί σε νόμιμο αδειοδοτούμενο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων , παρά 

μόνο στην περίπτωση που δηλωθεί από τον ενδιαφερόμενο η χρήση αυτών.    
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Άρθρο 12 - Κυρώσεις  

Κάθε παραβίαση των όρων που διέπει τη χρήση της γνωστοποίησης αλλά και την άδεια παράτασης 

ωραρίου μουσικής - μουσικών οργάνων αποτελεί λόγο επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σύμφωνα 

µε τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας .  

Α. Διοικητικές Κυρώσεις   

Η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων χωρίς τη γνωστοποίηση τους αποτελεί παράβαση και 

εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 14 της Κ.Υ.Α. 16228/17-05-2017 (ΦΕΚ 1723/τ.Β’/18-5-2017).  

  Ως παράβαση λογίζεται και η διαπίστωσης χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου χωρίς προηγούμενη 

άδεια παράτασης σύμφωνα με την υπ’ αρ. υπ’ αρ. 1023/2/37-ΙΑ/ΑΔ3/96 ( Φ.Ε.Κ. 15/τ.Β’ )  Αστυνομική Διάταξη. 

Οι παραβάτες της διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 , παρ. 6 του 

Ν.1481/1984, εφόσον από άλλη διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα.  

  Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 του π.δ/τος 180/1979  σχετικά με τη χρήση μουσικής 

συνεχίζουν να ισχύουν. Για παραβάσεις που αφορούν την ηχορύπανση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις 

του π.δ/τος 180/1979 και του άρθρου 37 του ν. 4055/2012 (Φ.Ε.Κ. 51/τ.Α') όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος , απαιτείται 

βεβαίωση παράβασης από αρμόδιο ελεγκτικό μηχανισμό δηλαδή Σ.Δ.Ο.Ε. ή Αστυνομική Αρχή ή Υγειονομική 

Υπηρεσία και όχι από ιδιώτη . Στη βεβαίωση αυτή καταγράφονται όλα τα στοιχεία του ελέγχου (τόπος, χρόνος, 

διενεργήσας τον έλεγχο κλπ) , ενδεικτική παράθεση των τίτλων των μουσικών συνθέσεων και των επωνυμιών 

των παραγωγών εταιρειών που εκτελέστηκαν δημόσια. 

Η χρονική ισχύς της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων ή γνωστοποίηση χρήσης μουσικής (για τις 

επιχειρήσεις που υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης) είναι ανεξάρτητη από την άδεια που αφορά στα 

πνευματικά δικαιώματα που χορηγείται από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας .  

Η αρμοδιότητα για την ανάκληση της άδειας μουσικής , ανήκει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

ανεξάρτητα από το όργανο που τη χορήγησε. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται 

προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή 

οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή 

οριστικής αφαίρεσης της άδειας χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, νοείται η διοικητική πράξη του αρμόδιου 

οργάνου που διατάσσει την προσωρινή ή οριστική διακοπή της χρήσης αυτής. 

  Β. Ποινικές Κυρώσεις  

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. 

 

 

Άρθρο 13 - Έναρξη ισχύος της κανονιστικής απόφασης 

   Η ισχύς της κανονιστικής απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με τις  διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας και την έγκρισή της από τα αρμόδια όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας .  

   Από την εφαρμογή της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 

Καρπενησίου. 

 


