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Διευθύνσεις Διοίκησης
-Δ/νσεις Εσωτερικών,
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για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου) 

   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση      :    Κάνιγγος 20
Ταχ. Κώδικας   :    10200 - Αθήνα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:  9  

ΘΕΜΑ:  Εφαρμογή  Ν.  4442/2016  (ΦΕΚ  Α΄230)  -  Κεφάλαιο  Ζ΄  «Απλούστευση  πλαισίου 
Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και Κινηματογράφων» κατά τη 
μεταβατική περίοδο.

Με το νόμο 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο  για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 

και  άλλες  διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄230)  θεσπίζεται  το  γενικό  πλαίσιο  για  τη  ρύθμιση  της  άσκησης 

οικονομικών δραστηριοτήτων. Με το  Κεφάλαιο Ζ΄ του εν λόγω νόμου απλουστεύεται η διαδικασία 
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του  πλαισίου   λειτουργίας  των  καταστημάτων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  που  εμπίπτουν  στο 

πεδίο εφαρμογής του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 (Α΄114) όπως ισχύει, καθώς επίσης και το 

πλαίσιο λειτουργίας των θεάτρων και των κινηματογράφων.

Προκειμένου να διευκολύνουμε το έργο των υπηρεσιών των Δήμων για το διάστημα μέχρι την 

έκδοση  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  36  παρ.  1  του  Ν. 

4442/2016,δηλαδή σε μεταβατικό στάδιο, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Α. Ως προς την Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος(Κ.Υ.Ε.)

Μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α' 

230),  για  την  αδειοδότηση  των  Κ.Υ.Ε.,  εξακολουθούν  να  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  των  ΚΥΑ 

ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 (ΦΕΚ Β' 3106), ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/2013 (ΦΕΚ Β' 3402), & 

ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/2013 (ΦΕΚ Β' 3403), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 38 παρ. 6 του ως άνω νόμου. 

Β.Ως προς την Άδεια μουσικής:

Σχετικά με την άδεια  μουσικής και μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο  36 

παρ.  1  του  Ν.  4442/2016  με  την  οποία  θα  ρυθμίζεται,  μεταξύ  άλλων,  η  διαδικασία  της 

γνωστοποίησης,  εφαρμόζονται τα ακόλουθα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 5 αυτού:

 Στις  περιπτώσεις  πρόθεσης  χρήσης  μουσικής  ή  μουσικών  οργάνων  κατόπιν  λήξης  της 

υφιστάμενης αδείας ή χρήσης μουσικής για πρώτη φορά, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του 

δήμου απλή γνωστοποίηση με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

"Με την παρούσα ο υπογράφων …………., (ή ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……….., με έδρα  

……….) κάτοικος ………., διατηρώ κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού …………… με  

την επωνυμία ………… και γνωστοποιώ ότι θα προβώ σε χρήση μουσικής, σύμφωνα με τις διατάξεις  

του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 4442/2016"

Σημειώνεται , ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα πρέπει να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι,  

εφόσον το κατάστημα κάνει χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο,  οφείλει να διαθέτει και να διατηρεί  

στο χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, συνοδευόμενη από τοπογραφικό  

διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται  η θέση και η φορά των ηχείων.  Η τεχνική έκθεση θα  
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αποδεικνύει ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ούτως ώστε με μέγιστη ηχοστάθμη 80db να  

μη δημιουργούνται προβλήματα στα σημεία προστασίας.

Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται αποδεικτικό υποβολής, στο οποίο επισυνάπτεται αντίγραφο της 

γνωστοποίησης. Η γνωστοποίηση αποστέλλεται από το Δήμο στην Αστυνομία και στην Υγειονομική 

Υπηρεσία της Περιφέρειας.

 Εκκρεμείς  αιτήσεις  εξετάζονται  με  βάση τις  ισχύουσες  πλέον  διατάξεις  περί  γνωστοποίησης. 

Στους  αιτούντες  χορηγείται  αποδεικτικό  υποβολής  με  συνημμένο  αντίγραφο  της  αίτησης,  ενώ 

επιστρέφονται παράβολα που έχουν καταβληθεί.

 Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται, δυνάμει των διατάξεων 

του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, κατόπιν υποβολής 

της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης(για όσα ΚΥΕ 

έχουν ήδη υποβάλλει γνωστοποίηση), χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

Γ. Κέντρα διασκέδασης

Τα κέντρα διασκέδασης εξαιρούνται της διαδικασίας γνωστοποίησης (άρθρο 27 Ν. 4442/2016), 

και  συνεχίζουν να αδειοδοτούνται  σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 και  της ΚΥΑ 

31600/2013 (άρθρα 1, 2  και 3).

Σημειώνεται  ότι με τη περ. β του  άρθρου 37 του Ν. 4442/2016  καταργείται η αρμοδιότητα 

των   Συμβουλίων Θεάτρων - Κινηματογράφων,  να γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας στα 

Κέντρα  Διασκέδασης.  Κατόπιν  τούτου   ο  σχετικός  φάκελος,  μετά  τη  συμπλήρωσή  του  θα 

διαβιβάζεται εντός πέντε(5) ημερών στις συναρμόδιες υπηρεσίες [υγειονομική υπηρεσία για τον 

υγειονομικό  έλεγχο  του  καταστήματος,  πυροσβεστική  υπηρεσία  για  χορήγηση 

πιστοποιητικού(ενεργητικής) πυροπροστασίας]. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη παρ. 5 του άρθρου 2  της ΚΥΑ 31600/2013(ΦΕΚ Β΄ 

3106).

Επισημαίνεται  ότι  η  aρμοδιότητα  των  ως  άνω  συμβουλίων  για  την  αδειοδότηση  των  λοιπών 

ψυχαγωγικών  δραστηριοτήτων  του  άρθρου  81  του  Ν.3463/2006(Α΄114)  όπως  ισχύει 

,εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ. 
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Παρακαλούμε  να  κοινοποιήσετε με  κάθε πρόσφορο τρόπο την  παρούσα  εγκύκλιο  στους 

ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας για ενημέρωση και εφαρμογή.

Το Υπουργείο Εσωτερικών παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πρόσθετη 

πληροφορία. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών 

(www  .  ypes  .  gr  ) στη διαδρομή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – 

Συχνές Ερωτήσεις  – ΟΤΑ Α΄Βαθμού και  Εγκύκλιοι  –  Αποφάσεις – Συχνές Ερωτήσεις  – ΟΤΑ 

Β΄Βαθμού, καθώς και στο «Διαύγεια».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

           ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

     

          ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ                                    ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΖΑΦΕΙΡΗΣ

ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας

2. Υπουργείο Υγείας

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

3. ΚΕΔΕ  

4. ΕΝ. ΠΕ                                  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
-Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γεν. Δ/ντρια Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα στον δικτυακό
Τόπο του Υπουργείου)
- Δ/νση μας/Τμήμα Οργάνωσης & Λειτουργίας ΤΑ
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