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Προς τις Επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

Κοινοποίηση: 
-Βουλευτές Δράμας 
-Δήμο Δράμας, Δήμο Δοξάτου. Δήμο Κ. Νευροκοπίου. Δήμο Παρανεστίου, Δήμο ΓΙροσοτσάνης 
-Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Δράμας 

Σας ενημερώνουμε ότι με νέα επείγουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτ. 
19421/24 Ιουνίου 2016, η οποία καταργεί ότι προέβλεπε η προγενέστερη του 2007, αλλάζει τα 
δεδομένα καταργώντας την βεβαίωση παραβάσεοον από την ΑΕΠΙ διότι δεν είναι δημόσια αρχή, 
αλλά ιδιωτική εταιρεία. 
Επιπρόσθετα εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως τόσα χρόνια από το 2007 εφαρμοζόταν μια 
εγκύκλιος, καθαρά αντισυνταγματική, όπως έχει αποφανθεί το νομικό συμβούλιο του κράτους, με 
αποτέλεσμα χιλιάδες επιχειρήσεις να έχουν υποστεί παράνομους ελέγχους και βεβαιώσεις 
προστίμων από την ΑΕΠΙ. 
Με την νέα εγκύκλιο, η οποία κοινοποιείται και σε όλους τους δήμους της χώρας, και φέρει την 
υπογραφή του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Κώστα Πουλάκη, αποκαθίσταται 
οριστικά η νομιμότητα στα θέματα αδειοδότησης και λειτουργίας των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και των σχετικ(όν «βεβαιώσεων παράβασης» από οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης πνευματικιύν δικαιωμάτων και τίθεται τέλος στην αβεβαιότητα και στην 
ταλαιπωρία των δημοτικών υπηρεσιών και των καταστηματαρχών. 
Επίσης στην εγκύκλιο καθορίζεται ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να ορίζουν με κανονιστικές 
αποφάσεις την χρονική διάρκεια των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων αφού αυτή έχει ορισθεί 
από το 2011 με τις αντίστοιχες ΚΥΑ ως αορίστου χρόνου, εκτός και αν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει 
ο ίδιος μικρότερη χρονική διάρκεια. 
Επίσης καθορίζεται ότι η χρονική ισχύς της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων είναι ανεξάρτητη 
από την άδεια που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα που χορηγείται από τον Ο.Σ.Δ. Περαιτέρω, 
η ανάκληση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων με μόνη τη λήξη της άδειας δημόσιας εκτέλεσης 
μουσικών συνθέσεων, δεν βρίσκει έρεισμα στην κείμενη νομοθεσία. 
Επισυνάπτουμε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και καλούμε τα μέλη μας να μην 
αποδέχονται πιθανούς μελλοντικούς ελέγχους από την ΑΕΠΙ, παρά να δέχονται ως οφείλουν τους 
ελέγχους μόνο από τις νόμιμες δημόσιες αρχές όποος αυτές ορίζονται. 
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