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Θέµα: Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
 
Αξιότιµε κ. Υπουργέ,  
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο του διαµεσολαβητικού του ρόλου, επιθυµεί να θέσει 
υπόψη σας συγκεκριµένα ζητήµατα σχετικά µε την πρόκληση ηχορύπανσης κατά τη 
λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (εφεξής ΚΥΕ).  

1. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Ειδικότερα, κατά τη διερεύνηση σχετικών αναφορών πολιτών, η Αρχή έχει διαπιστώσει τα 
ακόλουθα:  

• Η ηχορύπανση, που πρόσφατα χαρακτηρίσθηκε ως «ρύπος», αποτελεί µία από τις 
σοβαρότερες περιβαλλοντικές απειλές που υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής1, ενώ οι 
καταγγελίες των περιοίκων για συστηµατική και εκτεταµένη ηχορύπανση, κυρίως σε 
βραδινές ώρες, από τα καταστήµατα, είναι επαναλαµβανόµενες.  

• Οι οικείοι ∆ήµοι χορηγούν στα ΚΥΕ άδειες µουσικής και άδειες παράτασης 
µουσικής, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη την άµεση γειτνίασή τους µε κατοικίες και την 
υπερσυγκέντρωσή τους σε συγκεκριµένες περιοχές. Επίσης, οι έλεγχοι από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες περιορίζονται σε µικρό αριθµό ανά έτος, αφενός λόγω και της 
εκφρασθείσας αδυναµίας τους για τη διενέργεια συστηµατικών ελέγχων, αφετέρου 
λόγω του σηµαντικού αριθµού των ΚΥΕ σε συγκεκριµένες περιοχές.  

• Συγκεκριµένα καταστήµατα εξακολουθούν να διαθέτουν άδειες λειτουργίας µουσικής 
και άδειες παράτασης µουσικής, παρά τη διαπίστωση εκ µέρους των αρµόδιων 
υπηρεσιών ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους. Ειδικότερα, 
διαπιστώθηκε η τοποθέτηση ηχείων και η λειτουργία στερεοφωνικού συγκροτήµατος 
συνδεδεµένου µε ενισχυτή και ηχεία µε ανοικτές πόρτες και παράθυρα στον 
εξωτερικό χώρο των καταστηµάτων, οι οποίες αποτελούν παράβαση των όρων 
λειτουργίας της άδειας µουσικής. Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν πραγµατοποιήθηκε η µέτρηση της στάθµης του θορύβου µε  
ηχόµετρο.  

                                                           
1 Εκνευρισµός, δυσφορία, απώλεια ακοής, έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, ψυχολογικές διαταραχές, 
ακροαστική κόπωση, επιθετική συµπεριφορά, διαταραχές ύπνου, δυσάρεστες ορµονικές αντιδράσεις, 
µειωµένη απόδοση στη δουλειά και στο σχολείο, αλλά και κακή επικοινωνία είναι µόνο µερικά από τα 
συµπτώµατα που έχουν καταγράψει ερευνητές του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και του Κέντρου 
Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 



 
• Όταν διαπιστώνεται ηχορύπανση παραβιάζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της 

άδειας λειτουργίας του καταστήµατος, καθώς και της άδειας λειτουργίας/ή και 
παράτασης λειτουργίας µουσικών οργάνων. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται, 
τόσο οι διατάξεις της υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 απόφασης του Υπουργού 
Υγείας, που αντικατέστησε την Υ.∆ Α1β/8577/1983, όσο και οι διατάξεις του Π.∆. 
180/79. Οι αρµόδιες υπηρεσίες εφαρµόζουν διαζευκτικά τις ως άνω διατάξεις, 
συνήθως τις υγειονοµικές διατάξεις κατόπιν αυτοψίας των αρµόδιων υπηρεσιών 
υγειονοµικού ελέγχου, ενώ τις διατάξεις του Π.∆. 180/79 κατόπιν αυτοψίας των 
αστυνοµικών αρχών. Οι ρυθµίσεις αυτές αναφέρονται γενικά στη δυνατότητα 
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ΚΥΕ και όχι ειδικά στο ζήτηµα της ανάκλησης της 
άδειας µουσικής ή/και παράτασης λειτουργίας µουσικών οργάνων. Συνεπώς, στις 
περισσότερες περιπτώσεις δεν προβαίνουν στην προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της 
άδειας µουσικής και της άδειας παράτασης της ως µέτρο ανάλογο µε το µέγεθος της 
όχλησης, αλλά στην προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή/και σφράγισης η 
οποία όµως δεν επιτυγχάνεται.  

Συγκεκριµένα: 

α. σε παραβάσεις που αφορούν τοποθέτηση ηχείων σε εξωτερικό χώρο ή λειτουργία 
µουσικής µε ανοικτές πόρτες, η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, µετά την έκθεση 
αυτοψίας, συνήθως της υγειονοµικής υπηρεσίας ή/και της αστυνοµίας, σε κάποιες 
περιπτώσεις προβαίνει στην προσωρινή ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες των καταστηµάτων, δεδοµένου του προσωρινού 
χαρακτήρα των συγκεκριµένων παραβάσεων, επιτυγχάνουν την αναστολή της 
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας/σφράγισης προσκοµίζοντας στη συνέχεια 
γνωµοδότηση, µετά από επανέλεγχο της υγειονοµικής υπηρεσίας (άρθρο 16 της υπ’ 
αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας), περί 
επαναφοράς των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση και της σύννοµης λειτουργίας 
του ΚΥΕ.  

β. όταν βεβαιώνονται παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ηχοστάθµης, δεδοµένου 
ότι συντελούνται σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή, εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
Π.∆. 180/79. Ωστόσο επισηµαίνεται, ότι ο περιορισµένος αριθµός ελέγχων δεν 
καθιστά εφικτή την προσωρινή αφαίρεση της χορηγηθείσας άδειας και τη σφράγιση 
του καταστήµατος µετά από τρεις διαπιστωµένες παραβάσεις, µε αποτέλεσµα να µην 
εφαρµόζεται η ρύθµιση της οριστικής σφράγισης του καταστήµατος, σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 παρ. 2β του Π.∆. 180/792. Επίσης στις περισσότερες περιπτώσεις 
διαπιστώνεται ότι η απόφαση προσωρινής σφράγισης λαµβάνεται µετά το πέρας της 
περιόδου λειτουργίας του καταστήµατος.  

γ. Σηµειώνεται, περαιτέρω, ότι και για τις περιπτώσεις που εκδόθηκαν αποφάσεις για 
την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας των εν λόγω καταστηµάτων, οι 
ενδιαφερόµενοι άσκησαν τα προβλεπόµενα ένδικα µέσα και έτυχαν της αναστολής 
της σφράγισης, µε κύριο επιχείρηµά τους την επιδείνωση της οικονοµικής τους 
κατάστασης3.  

                                                           
2 «…εάν µετά από τρεις αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας 
καταστήµατος….βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση…εντός του έτους…η άδεια λειτουργίας του 
καταστήµατος δύναται να αφαιρείται οριστικά…». 
3 Σχετική η υπ’ αρ. 195/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά «...το ∆ικαστήριο 
λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική κατάσταση της αιτούσας όπως αυτή προκύπτει από τα 
προσκοµισθέντα στοιχεία, κρίνει ότι πιθανολογείται η βλάβη την οποία επικαλείται και ότι συντρέχει 
–ελλείψει συνδροµής δηµοσίου συµφέροντος, νόµιµη περίπτωση χορηγήσεως της αιτούµενης 
αναστολής...». 



 
2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι το ισχύον νοµικό πλαίσιο δεν έχει 
επιλύσει το πρόβληµα της ηχορύπανσης για την αποτελεσµατική προστασία της υγείας των 
πολιτών και του περιβάλλοντος και προτείνει τα ακόλουθα: 

1. Την τροποποίηση της Υ1Γ/Γ.Π/οικ.96967/08.10.2012 Απόφασης του Υπουργού Υγείας ως 
προς τα ακόλουθα: 

α. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του προληπτικού ελέγχου των υγειονοµικών υπηρεσιών, 
κατά τη διενεργούµενη αυτοψία του άρθρου 14 πριν την έκδοση άδειας µουσικής ή/και 
παράτασης λειτουργίας µουσικών οργάνων, να υπολογίζεται η στάθµη του θορύβου µε  
ηχόµετρο. Επίσης, κατά τον έκτακτο και τακτικό υγειονοµικό έλεγχο των ΚΥΕ, σύµφωνα 
µε το άρθρο 16, οι αρµόδιες υπηρεσίες να µην περιορίζονται σε απλό έλεγχο (εγγράφων, 
αδειών κλ.π.) αλλά µετρούν τη στάθµη του θορύβου επίσης µε ηχόµετρο ώστε η 
παράβαση να τεκµηριώνεται µε επιστηµονικό τρόπο. Στο σηµείο αυτό σηµειώνεται η 
συναρµοδιότητα των αρµόδιων υγειονοµικών και αστυνοµικών οργάνων σύµφωνα µε το 
άρθρο 11 της Υ.∆. Α5/3010/8. 

β. Κατά τους ελέγχους που πραγµατοποιούν οι αρµόδιες υπηρεσίες υγειονοµικού ελέγχου 
στα ΚΥΕ, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις της Υγειονοµικής νοµοθεσίας και 
συντάσσεται η σχετική Έκθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 16 της 
Υ1γ/ΓΠ/οικ/96967/08.10.2012 Υπουργικής Απόφασης, αυτή να έχει τη µορφή 
σύµφωνης γνωµοδότησης, ενώ η αποστολή της στην αρµόδια Αρχή να δηµιουργεί 
δέσµια αρµοδιότητά για την ανάκληση, είτε της άδειας λειτουργίας ΚΥΕ, είτε της άδειας 
µουσικής ή/και παράτασης της. Επίσης, να αποτελεί σύµφωνη γνωµοδότηση και η 
εισήγηση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, που αναφέρεται στο άρθρο 17 της υπ’ αρ. 
Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας. Με τον τρόπο αυτό η 
σύµφωνη γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας θα δεσµεύει το αποφασίζον όργανο, 
µε την έννοια ότι το όργανο αυτό θα υποχρεούται να εκδώσει την πράξη ανάκλησης 
σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση, εφόσον ενεργεί στο πλαίσιο της δέσµιας αρµοδιότητας. 
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την προϊσχύουσα, καταργηθείσα πλέον, 
ΥΑ ΑΙβ/1983 σχετικά µε τον Υγειονοµικό έλεγχο και τους όρους ίδρυσης ΚΥΕ (άρθρο 
6), προβλεπόταν η λήψη της προηγούµενης σύµφωνης γνωµοδότησης της αρµόδια 
Υγειονοµικής επιτροπής, προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
ΚΥΕ

4. Αντίθετα, στην νέα Υ1Γ/Γ.Π/οικ.96967/08.10.2012 Απόφαση του Υπουργού 
Υγείας η εισήγηση του άρθρου 17 δεν έχει χαρακτήρα σύµφωνης γνωµοδότησης, µε 
αποτέλεσµα να αποδυναµώνονται οι αρµοδιότητες των υγειονοµικών υπηρεσιών ως προς 
το ζήτηµα χορήγησης αδειών λειτουργίας ΚΥΕ.  

γ. ∆εδοµένου ότι η ηχορύπανση αποτελεί µια από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές 
απειλές, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα περί του πρόσφατου χαρακτηρισµού της ως 
«ρύπου», να προστεθεί στην υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας ότι οι επιπτώσεις του θορύβου βλάπτουν τη δηµόσια υγεία. Στο πλαίσιο 
αυτό, πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 17, ούτως ώστε οι αποφάσεις για την προσωρινή 

                                                           
4 Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Οδηγό ΚΥΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, (Οκτώβριος 2007) 
«…Επισηµαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις παράβασης υγειονοµικών όρων λειτουργίας, η ανάκληση 
της άδειας γίνεται πάντοτε µετά από γνώµη της υγειονοµικής υπηρεσίας η οποίας είναι δεσµευτική για το 
δήµο. Σε κάθε περίπτωση στο θέµα της ουσιώδους τροποποίησης των υγειονοµικών όρων λειτουργίας, 
έχει θεµελιώδη σηµασία η γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, από την οποία και εξαρτάται η 
ανάκληση ή µη της άδειας. Εποµένως, στην περίπτωση αυτή, η ∆ηµοτική Αρχή αποφασίζει κατά δέσµια 
αρµοδιότητα, αφού είναι υποχρεωµένη να ακολουθήσει την εν λόγω γνωµοδότηση και δεν διαθέτει 
διακριτική ευχέρεια ως προς την ανάκληση ή µη της άδειας…».  
 



 
απαγόρευση της λειτουργίας ΚΥΕ που εκδίδονται από τον Περιφερειάρχη να 
περιλαµβάνουν τις περιπτώσεις συστηµατικής πρόκλησης ηχορύπανσης.  

δ. Η Τεχνική έκθεση, που αναφέρεται στο άρθρο 14 της υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-
10-2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας, θα πρέπει να υποβάλλεται και για ΚΥΕ που 
επιθυµούν χρήση µουσικής και σε κλειστό χώρο, όχι µόνο για υπαίθριο. Έχει 
διαπιστωθεί, αφενός ότι κάποια ΚΥΕ λειτουργούν χωρίς να έχουν λάβει τα κατάλληλα 
µέτρα ηχοπροστασίας, αφετέρου κάποια άλλα λαµβάνουν άδεια χρήσης µουσικής για 
στεγασµένο κατάστηµα και εν συνεχεία λειτουργούν µε ανοιχτές πόρτες και παράθυρα, 
παραβαίνοντας κατά τον τρόπο αυτό τους όρους χορήγησης άδειας λειτουργίας µουσικών 
οργάνων. Επίσης, να λαµβάνεται υπόψη από την υγειονοµική υπηρεσία ο υφιστάµενος 
αριθµός των ήδη λειτουργούντων ΚΥΕ στην περιοχή, προκειµένου να αποφεύγεται η 
επιβάρυνση της περιοχής και των κατοίκων της.  

ε. Επίσης, η Τεχνική έκθεση του άρθρου 14, που αναφέρεται στην υπ’ αρ. 
Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας, να επισυνάπτεται και να 
αποτελεί προϋπόθεση και όταν ζητείται παράταση της άδειας λειτουργίας µουσικών 
οργάνων, καθώς και να χορηγείται όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην 
Αστυνοµική ∆ιάταξη 3/1996, ήτοι να χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των 
περίοικων και έχει ληφθεί υπόψη το είδος των µουσικών οργάνων και η θέση του κέντρου 
σε σχέση µε τους γύρω κατοικηµένους χώρους. 

στ. Να καταργηθεί ο επανέλεγχος της µη συµµόρφωσης σε περιπτώσεις που 
διαπιστώνεται η πρόκληση ηχορύπανσης, σύµφωνα µε το άρθρο 16 της 
Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας, δεδοµένου ότι αυτή 
αποτελεί παράβαση που διαπιστώνεται σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επίσης, να 
εξειδικευτεί η φράση «κατ’ εξακολούθηση µη συµµόρφωση σε συγκεκριµένη παράβαση», 
ήτοι να διευκρινιστεί πόσες παραβάσεις συνιστούν κατ’ εξακολούθηση µη συµµόρφωση. 

ζ. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ηχορύπανση, να προβλεφθεί η προσωρινή ή 
οριστική αφαίρεση της άδειας ή/και παράτασης µουσικής, ως αυτοτελές µέτρο ανάλογο 
µε το µέγεθος της όχλησης, πριν η αρµόδια υπηρεσία προβεί στην ανάκληση της άδειας 
λειτουργίας ή/και σφράγισης του ΚΥΕ. 

2. Για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του ζητήµατος της ηχορύπανσης,  όταν 
διαπιστώνονται παραβάσεις σε ΚΥΕ εκ µέρους της υγειονοµικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 16 και 17 της υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας, 
να ενεργοποιείται η διαδικασία των άρθρων 10 και 11 της Υ.∆. Α5/3010/85, (που αφορά την 
προστασία της δηµόσιας υγείας από θορύβους που δηµιουργούνται σε ΚΥΕ µόνο από τη 
µουσική), σύµφωνα µε την οποία οι παραβάτες  τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι ένα (1) έτος 
και χρηµατική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ και αν ο δράστης έχει 
συλληφθεί επ’ αυτοφώρω, ακολουθείται υποχρεωτικά η αυτόφωρη διαδικασία του Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας. Επίσης, κατά την ανωτέρω διαδικασία να επιδιώκεται η συνεργασία 
της αρµόδιας υγειονοµικής υπηρεσίας µε τις αστυνοµικές αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 11 της 
ίδιας Υ.∆. Α5/3010/85. Τέλος, σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται µη συµµόρφωση σε 
υγειονοµικές διατάξεις, µπορεί να εφαρµόζεται και η πρόβλεψη του άρθρου 43, παρ. 9 του Ν. 
4025/2011, σύµφωνα µε την οποία όποιος δεν συµµορφώνεται µε τα µέτρα που προβλέπονται 
από τις υγειονοµικές διατάξεις τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών µηνών ή µε χρηµατικό 
πρόστιµο. 

3. Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη και το υφιστάµενο νοµικό 
πλαίσιο, καθίσταται σαφές ότι τα ζητήµατα της λειτουργίας ΚΥΕ δεν µπορούν να 
αντιµετωπιστούν µόνο µε ενέργειες του Υπουργείου Υγείας, δεδοµένου ότι συγκεκριµένες 
αρµοδιότητες έχουν ανατεθεί στα Υπουργεία Εσωτερικών και ΥΠΕΚΑ. Κατά συνέπεια, θα 
ήταν σκόπιµη η συνεργασία και ο συντονισµός µεταξύ όλων των συναρµόδιων φορέων.   



 
Ειδικότερα,  παρατηρείται υπερσυγκέντρωση ΚΥΕ στις περιοχές γενικής κατοικίας, 
δεδοµένου ότι δεν υπάρχει καθορισµός των χρήσεων γης και σε εντός σχεδίου περιοχές. Το 
ζήτηµα αυτό υπάγεται στην αρµοδιότητα του ΥΠΕΚΑ και των οικείων δηµοτικών αρχών, οι 
οποίες θα καθορίσουν τις χρήσεις γης στις περιοχές της επικράτειας.   

Επίσης, οι αρµόδιοι ∆ήµοι για την έκδοση αδειών ΚΥΕ θα πρέπει να προβούν στην έκδοση 
των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων (αρθ.79 του Κ∆Κ), µε τις οποίες θα  τίθενται 
ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας ΚΥΕ σχετικά µε το ζήτηµα της ηχορύπανσης. 
Παράλληλα, οι ∆ήµοι να εξετάζουν αυτοτελώς το ζήτηµα της ανάκλησης αδειών λειτουργίας 
µουσικών οργάνων ή τουλάχιστον των αδειών παράτασης µουσικής, διότι το µέτρο αυτό δεν 
επηρεάζει τη συνέχιση της λειτουργίας του ΚΥΕ ούτε επιφέρει δυσµενείς οικονοµικές 
επιπτώσεις στους επιχειρηµατίες. Επίσης, µπορεί να συνεκτιµάται η µη τήρηση των όρων 
λειτουργίας κατά τη διαδικασία επανέκδοσης αδειών µουσικής και παράτασης ωραρίου 
µουσικής, διότι εκτός από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, πρέπει να ελέγχεται η πρόκληση 
της ηχορύπανσης. 

Ταυτόχρονα, όταν διαπιστώνεται η πρόκληση ηχορύπανσης, παραβιάζονται οι προϋποθέσεις 
χορήγησής των αδειών λειτουργίας ΚΥΕ και οι άδειες µουσικής ή/και παράτασης λειτουργίας 
µουσικών οργάνων και υφίσταται δυνατότητα ανάκλησης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για 
την ανάκληση των διοικητικών πράξεων. Ωστόσο, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει 
ότι η διακριτική ευχέρεια που παρέχεται στις αρµόδιες δηµοτικές αρχές για την ανάκληση 
των αδειών λειτουργίας ΚΥΕ και αδειών µουσικής ή/και παράτασης λειτουργίας µουσικών 
οργάνων έχει αποβεί υπέρ της επαναχορήγησής τους, µε αποτέλεσµα οι πολίτες να 
διαµαρτύρονται για µακροχρόνια όχληση εξαιτίας του θορύβου σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις.  

4. Καταλήγοντας, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι, παρά την πρόσφατη έκδοση εκ 
µέρους του Υπουργού Υγείας της Υ1Γ/Γ.Π/οικ.96967/08.10.2012 Απόφασης, τα ζητήµατα 
που διέπουν τη διαδικασία αδειοδότησης ΚΥΕ εξακολουθούν να ρυθµίζονται από σειρά 
νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων. Ενδεικτικά, αναφέρεται ο Ν. 3843/2006 
(∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), η ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/11 (Απλούστευση 
διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ),  η Υ.∆. Α5/3010/85 (Μέτρα 
προστασίας της δηµόσιας υγείας από θορύβους µουσικής των κέντρων διασκέδασης και 
λοιπών καταστηµάτων), η Αστυνοµική ∆ιάταξη 3/1996 (Μέτρα για την τήρηση της κοινής 
ησυχίας), το Π.∆ 180/1979 (Περί των όρων λειτουργίας καταστηµάτων πωλήσεως 
οινοπνευµατωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως) και ο Ν. 4025/2011 (Ανασυγκρότηση 
Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλ-
λες διατάξεις, βλ. άρθρο 43 Έκδοση υγειονοµικών διατάξεων). Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί η 
αποσπασµατικότητα και η πολυπλοκότητα  του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου σχετικά 
µε την διαδικασία αδειοδότησης ΚΥΕ και τις αρµοδιότητες των εµπλεκόµενων υπηρεσιών. 
Συνεπώς, για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του ζητήµατος κρίνεται σκόπιµη η 
κωδικοποίηση και συστηµατοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης ΚΥΕ, τουλάχιστον σε 
ό,τι αφορά τις υγειονοµικές διατάξεις και το Π.∆ 180/1979 σχετικά µε τη διαδικασία 
χορήγησης και  αφαίρεσης αδειών ΚΥΕ. 

Ευελπιστώντας στη συνεργασία σας µε την Ανεξάρτητη Αρχή, παραµένουµε στη διάθεσή σας 
για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. 
 
 

Με τιµή, 
 

Καλλιόπη Σπανού 
Συνήγορος του Πολίτη 

 


