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      ΣΩΜΑΤΕΙΟ  

   ΠΑνελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης και ΔΙασκέδασης με δ.τ. “ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.” 

 

                             ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

     Λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα και 

δεδομένης της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα μας τα τελευταία πέντε χρόνια, 

θα θέλαμε να παρέμβετε στην επίλυση του συγκεκριμένου θέματος. 

 Τους τελευταίους δύο μήνες δεχόμαστε συνεχώς διαμαρτυρίες από τα μέλη μας, για 

την δράση των αστυνομικών αρχών στις τουριστικές περιοχές της χώρας μας. Όπως 

γνωρίζετε μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας τον περασμένο Αύγουστο, οι 

αρμοδιότητες της καταργούμενης αρχής μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία και για τα 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως πχ σφράγιση, οριοθέτηση κ.α. 

 Επίσης, σύμφωνα με την υπάρχουσα Νομοθεσία, με την επιβολή τριών (3) 

παραβάσεων από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο νόμος προβλέπει την 

σφράγιση του καταστήματος για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Πλην όμως, όπως 

αντιλαμβάνεστε οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε μία παράβαση εκτός από την 

εσκεμμένη παρανομία του ιδιοκτήτη, στην οποία είμαστε παντελώς αντίθετοι, είναι και 

πολλοί άλλοι λόγοι όπως οικονομικοί.  

 Όταν εννοούμε λόγοι οικονομικοί που μπορούν να οδηγήσουν σε παράβαση και κατ' 

επέκταση μήνυση, είναι η μη καταβολή των υπέρογκων και αντισυνταγματικών αμοιβών σε 

εταιρίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και τον πόλεμο που ασκούν στα 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, διά της δικαστικής οδού.  

 Μετά από συνεχείς καταγγελίες των μελών μας, παρατηρούμε ότι η Ελληνική 

Αστυνομία τους τελευταίους δύο (2) μήνες δείχνει μία ιδιαίτερη προτίμηση στον έλεγχο των 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα στον έλεγχο αν τα 

καταστήματα αυτά διαθέτουν άδειες μουσικών οργάνων, που η έκδοση της από τους κατά 

τόπους Δήμους, απαιτεί την καταβολή των αμοιβών στις Εταιρίες Πνευματικών 



Δικαιωμάτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σφραγίζονται τα καταστήματα συχνά για δέκα 

(10) ημέρες την καλοκαιρινή περίοδο, όπου οι επιχειρηματίες προσδοκούν και ελπίζουν να 

καλύψουν τα έξοδα της επιχείρησης και της οικογένειας τους για ολόκληρο το έτος, καθώς 

τα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά καθ' όλη την διάρκεια του έτους. 

      

    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥ ΑΥΤΟΥΣ  ΖΗΤΟΥΜΕ 

 

 1) Να μην γίνονται τακτικοί έλεγχοι για άδεια μουσικών οργάνων, που ξαφνικά έδειξε 

ιδιαίτερη ευαισθησία η Ελληνική Αστυνομία  

 2) Σε περιπτώσεις σφράγισης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η 

σφραγίσεις να μεταφέρονται κατά τους χειμερινούς μήνες που το κατάστημα υπολειτουργεί 

και δεν έχει άμεσες επιπτώσεις στην επιβίωση του.  

  

 Να εξετάσετε ΑΜΕΣΑ το πρόβλημα που παρουσιάστηκε, με μία θετική και λογική 

σκέψη, βρισκόμενοι στην κατάσταση οικονομικής κρίσης που βιώνουμε. 

           

         Θεσσαλονίκη, 20.06.2014 

             

         Με εκτίμηση  

 

        Ο πρόεδρος         Ο γραμματέας  

 

 

 

              Νίκη Κωνσταντίνου                   Ηλίας Καλιώρας 

 

 

 

 

 

  

 

          

          

  

 


