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ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΗΣ 

 
Κύριε Υπουργέ, 
Ο κλάδος των καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, που 
εκπροσωπούμε, ανέρχονται στις 150.000, ως επί το πλείστον οικογενειακές 
τουριστικές επιχειρήσεις βάσει του Β.Δ. 436/1961 (ΦΕΚ Α' 111/25.6-
6.7.1961), που απασχολούν και ζουν 700.000 οικογένειες. Αυτό σημαίνει 
ότι το 1/3 του Ελληνικού πληθυσμού στηρίζεται βιοποριστικά από την δική 
μας επαγγελματική δραστηριότητα.  
Σαν επίσημος φορέας αυτού του τεράστιου κλάδου, καταγγέλλουμε τα εξής: 

1) Βάσει νομοθεσίας όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
εκτός των άλλων, πρέπει να είναι εφοδιασμένα κάθε χρόνο με ΑΔΕΙΑ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, η οποία εκδίδεται από τους Ο.Τ.Α., αφού 
καταθέσουν οι επιχειρηματίες την κατάλληλη αίτηση, απόδειξη 
πληρωμής της ΑΕΠΙ για όλο το τρέχον έτος και πληρώσουν παράβολο 
75 Ευρώ. Στην συνέχεια οι Δήμοι, παραχωρούν τις άδειες, κατά το 
πρώτο Δ.Σ. που μπορεί να γίνει και μετά από παρέλευση 10 και 20 
ημερών. Είναι δυνατόν κ. Υπουργέ να βγαίνουν τα Αστυνομικά 
όργανα από την πρώτη ημέρα του έτους και να μοιράζουν χιλιάδες 
μηνύσεις στον κλάδο μας επειδή δεν έχουν την ως άνω ΑΔΕΙΑ; Μα πως 
μπορούν να την έχουν αφού οι Δήμοι αδυνατούν να την δώσουν; Γιατί 
η κάθε επιχείρηση μόνο τον μήνα Ιανουάριο να δέχεται πάνω από 3 
μηνύσεις για ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ και να αντιμετωπίζει την 
άδικη σφράγιση του καταστήματος για 10 ημέρες; Με την οικονομική 
κρίση που υπάρχει, ρωτά κανείς τον επιχειρηματία του κλάδου μας 
που θα βρει 850 Ευρώ για να αντιμετωπίσει τα Δικαστικά έξοδα της 
αποσφράγισης; Παρακαλούμε κ. Υπουργέ τον πρώτο μήνα κάθε έτους 
να μην διενεργείται αυτός ο έλεγχος από τα Αστυνομικά όργανα όλης 
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της Χώρας και όσες μηνύσεις δόθηκαν τον Ιανουάριο του 2009 να 
ακυρωθούν. 

2) Στους υπερεντατικούς ελέγχους που δέχονται τα καταστήματά μας 
από τα Αστυνομικά όργανα όλης της Χώρας παρατηρείται 
υπερβάλλοντας ζήλος. Τις περισσότερες φορές παρκάρουν το 
περιπολικό με αναμμένους φάρους μπροστά στο κατάστημα που θα 
ελέγξουν και εισέρχονται εντός αυτού ένστολοι με πλήρη οπλικό 
εξοπλισμό, με αποτέλεσμα και οι ιδιοκτήτες, αλλά πολύ περισσότερο 
οι θαμώνες να τρομοκρατούνται. Στο θέμα δε των θαμώνων, επειδή 
δεν γνωρίζουν τι ακριβώς έλεγχο διενεργούν τα όργανα τάξης, 
πλάθουν διάφορα σενάρια εις βάρος των επιχειρηματιών ( ναρκωτικά 
κλπ.), με επακόλουθο να μην ξαναεπισκεφθούν το συγκεκριμένο 
κατάστημα και να υπάρχουν εν όψει και οικονομικής κρίσης, τεράστια 
ποσά διαφυγόντων κερδών. Παρακαλούμε κ. Υπουργέ, επειδή 
ουδέποτε παρατηρήθηκε βίαιη συμπεριφορά από μέλη του κλάδου 
μας προς Αστυνομικά όργανα, οι τυπικοί τουλάχιστον έλεγχοι να 
γίνονται στα καταστήματά μας, από Αστυνομικά όργανα με πολιτική 
περιβολή και με συμβατικά οχήματα. 

3) Παρατηρούνται ανελέητοι έλεγχοι από Αστυνομικά όργανα, κυρίως 
για ηχορύπανση, επιλεκτικά όμως στις ίδιες και ίδιες επιχειρήσεις, 
προφασιζόμενοι ότι δέχθηκαν ανώνυμη καταγγελία. Παρακαλούμε κ. 
Υπουργέ να μην διενεργούνται έλεγχοι κατόπιν ανωνύμων 
καταγγελιών, διότι έτσι τα καταστήματά μας γίνονται βορά του 
οποιουδήποτε θέλει να τα βλάψει, ακόμη και συναδέλφων με ομοειδή 
δραστηριότητα. Εάν υπάρχει καταγγελία για ηχορύπανση, η 
ηχομέτρηση να ξεκινά πρώτα από την οικία του καταγγέλλοντος και 
εάν διαπιστώνεται όντως παράβαση τότε να καταλήγει στα 
καταστήματά μας ο έλεγχος.   

4) Η στάθμη του ήχου στα 80db για τις καφετέριες, εστιατόρια και στα 
100db για τα κέντρα διασκέδασης, βασίζεται σε μια απαρχαιωμένη 
νομοθεσία και πάνω σε αυτή ο κλάδος μας καθημερινά σύρεται με 
χειροπέδες στα κρατητήρια και στα αυτόφωρα. Παρακαλούμε κ. 
Υπουργέ να αλλάξει η νομοθεσία και η στάθμη του ήχου, 
προτείνουμε, να γίνει στα 100db και 120db αντίστοιχα. 

5) Η ηχομέτρηση στα καταστήματά μας γίνεται συνήθως από Αστυνομικά 
όργανα, που τοποθετούν το ντεσιμπελόμετρο κάτω ακριβώς από το 
ηχείο και με αυτό τον τρόπο βγάζουν αναληθή στοιχεία, τα οποία 
όμως σύρουν και διασύρουν τα μέλη μας στις αυτόφωρες διαδικασίες. 
Παρακαλούμε κ. Υπουργέ η ηχομέτρηση να διενεργείται όπως 
επιτάσσει ο Νόμος, δηλ. μία μέτρηση 1.98 μ. μακρυά από το ηχείο, 
άλλη μία μέτρηση στο κέντρο του καταστήματος και η τρίτη έξω από 
το κατάστημα. Οι 3 αυτές μετρήσεις να βγάζουν τον μέσο όρο της 
στάθμης του ήχου. 

6) Χιλιάδες μηνύσεις βεβαιώνονται από Αστυνομικά όργανα 
καθημερινώς, εναντίον των μελών του κλάδου μας, για διάφορα 
παραπτώματα, χωρίς οι επιχειρηματίες να λαμβάνουν γνώση. 
Παρακαλούμε κ. Υπουργέ να μην βεβαιώνεται παράβαση αν δεν 
υπάρχει στο έγγραφο της κλήσης που κόβεται από το Αστυνομικό 
όργανο, υπογραφή με ονοματεπώνυμο του επιχειρηματία ή του 
υπευθύνου της επιχείρησης, ότι έλαβε γνώση για την παράβαση. 



7) Χιλιάδες επιχειρήσεις του κλάδου μας, που αποδεδειγμένα από τις 
υγειονομικές αρχές, πληρούν τέλειες προδιαγραφές ηχομόνωσης ή 
βρίσκονται εκτός πόλης, με αποτέλεσμα να μην ενοχλούν κανένα 
περίοικο, παρ’ όλα αυτά επειδή υπάρχει η νομοθεσία περί ωραρίου, 
εάν υπερβούν έστω και ένα τέταρτο της ώρας το ωράριο, τα 
αστυνομικά όργανα διενεργούν αυτόφωρη διαδικασία στους 
επιχειρηματίες. Κύριε Υπουργέ, οι περισσότερες επιχειρήσεις του 
κλάδου μας είναι οικογενειακές και είναι κρίμα οικογενειάρχες να 
διασύρονται, γι’ αυτό προτείνουμε ειδικά σε τέτοιου είδους 
επιχειρήσεις με αυτές τις προδιαγραφές, να απελευθερωθεί το 
ωράριο λειτουργίας. 

 
Κύριε Υπουργέ θέλουμε τους ελέγχους, αλλά ας μην υπερβάλλουμε. Καμιά 
φορά και η σύσταση δεν βλάπτει. 
Εν αναμονή απάντησης. 

                                                  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο  ΓΕΝ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Νίκη Κωνσταντίνου                                                                    Σάββας 

Παυλίδης 

 

 


