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ΘΕΜΑ: Ανάκληση εγγράφου - παύση ισχύος εγκυκλίου
Σχετ.:

α) Το αριθ. πρωτ. 50385/6-3-2014 έγγραφό µας προς την Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε.
β) Η υπ. αριθ. 293/2015 γνωµοδότηση του Ε’ Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους
γ) Η αριθ. πρωτ. ΓΕ∆∆ Φ. 1338/15/9457/18-5-2016 Έκθεση Ελέγχου του Γενικού
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

Εγκύκλιος 12
Με το α σχετικό ανακλήθηκε το αριθ. πρωτ. 18509/14-6-2013 έγγραφό µας προς το ∆ήµο
Καλαµαριάς, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο παρόµοιου περιεχοµένου.
Από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, υποβλήθηκε στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους το
ερώτηµα «αν οι αναφορές της εταιρείας Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. που αποστέλλονται στους δήµους της
χώρας, µε τις οποίες ”διαπιστώνονται" από υπαλλήλους της παραβάσεις των διατάξεων του
ν.2121/1993, λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να επιβληθούν, από τους δήµους της χώρας, οι
διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο πδ 180/1979 και στην Αστυνοµική ∆ιάταξη 3/1996 ή
αποστέλλονται στα καθ' ύλην αρµόδια ελεγκτικά όργανα ως αναρµοδίως αποσταλείσες».
Επί του ερωτήµατος, εκδόθηκε η υπ' αριθ. 293/2015 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους.
1. Από τον Υφυπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ιωάννη Μπαλάφα,
έγινε αποδεκτή η παράγραφος 26δ της προαναφερόµενης γνωµοδότησης (αριθ. πρωτ. 19422/6-62016 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. προς το Ν.Σ.Κ.), η οποία αποτελεί απάντηση στο ερώτηµα που
υποβλήθηκε από την υπηρεσία µας.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 24 αυτής, που αφορά στο επίµαχο ζήτηµα:
"Από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του Συντάγµατος, συνάγεται ότι η
εξουσία του ελέγχου της νόµιµης λειτουργίας των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ως
κατεξοχήν δηµόσια εξουσία και έκφραση κρατικής κυριαρχίας, ασκείται, δια της αρµόδιας αρχής,
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µόνο από το κράτος (και τα ν.π.δ.δ., που και αυτά είναι αποκεντρωµένες καθύλη κρατικές
υπηρεσίες) και όχι από ιδιώτες ή ν.π.ι.δ. (συναφώς βλ. Ολ ΣΤΕ 1934/1998, 1972/2012).
Ερµηνευόµενη υπό το φως των συνταγµατικών αυτών διατάξεων, η διάταξη της περ. ζ' της παρ. 1
του άρθρου 55 του ν. 2121/1993, σύµφωνα µε την οποία οι νοµίµως αναγνωρισµένοι ΟΣ∆,
µπορούν να ενεργούν, µε τη σύµπραξη της δηµόσιας αρχής, τους αναγκαίους ελέγχους για την
διαπίστωση της προσβολής ή µη των δικαιωµάτων των πνευµατικών δηµιουργών, που
εκπροσωπούν, έχει την έννοια ότι, απλές διαπιστώσεις παραβίασης δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας, που γίνονται από µόνα τα όργανα αναγνωρισµένων από το νόµο ΟΣ∆, χωρίς την
συµµετοχή κατά τον έλεγχο αρµόδιου κρατικού οργάνου (βλ. διατάξεις των άρθρων 65Α παρ. 4
του ν. 2121/1993, 2 παρ. 2 του π.δ. 180/1979 και της Α.∆. 3/1996), το οποίο να βεβαιώνει όλα τα
στοιχεία του ελέγχου αυτού (τόπος, χρόνος, διενεργήσας τον έλεγχο κλπ.) και τις διαπιστώσεις
του µε τη σύνταξη σχετικής έκθεσης, µόνον ως απλή καταγγελία ενδιαφεροµένου ιδιώτη προς την
αρµόδια διοικητική αρχή µπορεί να θεωρηθεί (βλ. σχετικώς και την περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου
55 του ν. 2121/1993) και όχι ως πράξη αρµόδιου διοικητικού οργάνου περί διαπίστωσης τέλεσης
παράβασης, που εκδόθηκε στα πλαίσια σύνθετης διοικητικής ενέργειας, η οποία αποσκοπεί στην
έκδοση ή µη (εκτελεστής) πράξης επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή, γενικότερα, (εκτελεστής)
διοικητικής πράξης, δυσµενούς για τον διοικούµενο. Συνεπώς, η καταγγελία αυτή των οργάνων
των ΟΣ∆ εκτιµάται και αξιολογείται από την αρµόδια αρχή ως απλό πραγµατικό στοιχείο, το
περιεχόµενο του οποίου χρήζει απόδειξης και επιδέχεται ανταπόδειξη".
Περαιτέρω, επί των διαλαµβανοµένων στο α σχετικό, εκδόθηκε, κατόπιν υποβληθείσας
καταγγελίας, Έκθεση Ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, η οποία απεστάλη
στο ΥΠ.ΕΣ.∆.Α µε το αριθ. πρωτ. ΓΕ∆∆ Φ. 1338/15/9457/18-5-2016 έγγραφο, στα συµπεράσµατα
της οποίας αναφέρονται, µεταξύ άλλων, τα εξής:
" Οι Οργανισµοί Συλλογικής ∆ιαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων όπως η Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. δεν
αποτελούν δηµόσια όργανα και κατά συνέπεια δεν µπορούν να βεβαιώνουν διοικητικές παραβάσεις
σχετικά µε την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Καταστηµάτων Υγειονοµικού
Ενδιαφέροντος. Επιπλέον οι "εκθέσεις ελέγχου" που φέρεται να εκδίδει η Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. ή κάθε
άλλος Ο.Σ.∆., ή κάθε σχετικό έγγραφο µε το οποίο διαπιστώνεται η αναπαραγωγή µουσικών
έργων δηµιουργών που αντιπροσωπεύονται από αυτούς, δεν συνιστά ικανή και αναγκαία
προϋπόθεση για την ανάκληση της άδειας µουσικής και πολύ λιγότερο της άδειας λειτουργίας του
ελεγχόµενου Κ.Υ.Ε. και πρέπει να εκτιµάται και να αξιολογείται από την αρµόδια Αρχή µόνο ως
απλό πραγµατικό στοιχείο, το περιεχόµενο του οποίου χρήζει απόδειξης και επιδέχεται
ανταπόδειξης. Ενόψει των παραπάνω, η αναφορά στο µε α.π. 50385/6-3-2014 έγγραφο που
εξέδωσε η κ. Γιαβή ότι "....σε περίπτωση που οι ως άνω Ο.Σ.∆. υποβάλλουν σε Ο.Τ.Α. αίτηση
ανάκλησης άδειας Κ.Υ.Ε. που κάνει χρήση του ρεπερτορίου τους χωρίς την προβλεπόµενη από το
άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 2121/1993 άδειά τους, η οποία συνοδεύεται από σχετική δήλωση
βεβαίωσή τους µαζί µε εισαγγελική παραγγελία ή αστυνοµική απαγόρευση ο δήµος δεν αρχειοθετεί
αυτή αλλά υποχρεούται να ανακαλέσει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3463/2006 και του ν. 3852/2010..." είναι ανακριβής και εσφαλµένη, δεδοµένου
ότι αποδίδει στη "βεβαίωση" των Ο.Σ.∆. χαρακτήρα δεσµευτικού εγγράφου για τους Ο.Τ.Α., η δε
αναφορά σε συνοδεία εισαγγελικής παραγγελίας ή αστυνοµικής απαγόρευσης αφενός είναι
ασαφής, αόριστη και ακατανόητη, αφετέρου είναι ανακριβής, δεδοµένου ότι η σχετική νοµική
διάταξη του άρθρου 55 παρ. 1 περ. ζ του ν. 2121/1993 αναφέρεται στον τρόπο διενέργειας
ελέγχου, ο οποίος πρέπει να διεξάγεται µε τη σύµπραξη της δηµόσιας Αρχής από δηµόσιο όργανο
επιτόπου και όχι στο περιεχόµενο ή στα συνηµµένα έγγραφα βεβαίωσης του Ο.Σ.∆.. Επισηµαίνεται
ότι το ως άνω έγγραφο εκδόθηκε από την κ. Γιαβή παρά την σαφή, ρητή και οµόφωνη αντίρρηση
των υπ' αυτής υπηρεσιακών παραγόντων σχετικά µε τα διαλαµβανόµενα σε αυτό".
Με την Έκθεση Ελέγχου του ΓΕ∆∆, προτείνεται, µεταξύ άλλων, η ανάκληση του µε α.π.
50385/6-3-2014 εγγράφου, µετά την αποδοχή της υπ. αριθ. 293/2015 Γνωµοδότησης του Ν.Σ.Κ.
από τον Υπουργό Εσωτερικών, καθώς και η έκδοση σαφούς σχετικής εγκυκλίου.
Βάσει των ανωτέρω, ανακαλείται το αριθ. πρωτ. 50385/6-3-2014 έγγραφό µας
προς την Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε..
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Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος λόγω
καταστρατήγησης των διατάξεων του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α’ 25), απαιτείται βεβαίωση παράβασης
από δηµόσια Αρχή και όχι από ιδιώτη (Ολοµ. ΣτΕ 1934/1998, 1972/2012, 15/2015), µε την οποία
βεβαιώνονται όλα τα στοιχεία του ελέγχου (τόπος, χρόνος, διενεργήσας τον έλεγχο κλπ), καθώς
και έστω και ενδεικτική παράθεση των τίτλων των µουσικών συνθέσεων και των επωνυµιών των
παραγωγών εταιρειών που εκτελέστηκαν δηµόσια (ΑΠ 1553/2013).

2. Αναφορικά µε την αριθ. πρωτ. 57904/7-12-2007 εγκύκλιό µας µε θέµα "εφαρµογή
νοµοθεσίας σχετικά µε την χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων", σας γνωρίζουµε τα εξής:
α) Οι δήµοι δεν µπορούν να ορίζουν µε κανονιστικές αποφάσεις τους τη χρονική διάρκεια
των αδειών χρήσης µουσικών οργάνων, αφού αυτή έχει οριστεί ως αορίστου διαρκείας ήδη
από το 2011, κατά τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 ΦΕΚ Β’ 2496, αλλά
και την µεταγενέστερη Κ.Υ.Α. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 ΦΕΚ Β' 3106 (άρθρο 5 παρ. 1),
εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αιτηθεί µικρότερη διάρκεια.
β) Η χρονική ισχύς της άδειας χρήσης µουσικών οργάνων είναι ανεξάρτητη από την άδεια
που αφορά στα πνευµατικά δικαιώµατα που χορηγείται από Ο.Σ.∆.. Περαιτέρω, η ανάκληση άδειας
χρήσης µουσικών οργάνων µε µόνη τη λήξη της άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων,
δεν βρίσκει έρεισµα στην κείµενη νοµοθεσία.
Κατόπιν των ανωτέρω, παύει να ισχύει η αριθ. πρωτ. 57904/7-12-2007 εγκύκλιός
µας.

Παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε τους δήµους της χωρικής σας αρµοδιότητας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
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Πίνακας αποδεκτών
1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής
Ταχ. ∆/νση: Κατεχάκη 56
Τ.Κ.: 11525 Αθήνα
2. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Ταχ. ∆/νση: Σωκράτους 111
Τ.Κ.: 41336 Λάρισα
3. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας
Ταχ. ∆/νση: Β. Ηπείρου 20
Τ.Κ.: 45445 Ιωάννινα
4. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδας – Ιονίου
Ταχ. ∆/νση: Ν. Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών 69-71
Τ.Κ.: 26442 Πάτρα
5. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου
Ταχ. ∆/νση: Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8
Τ.Κ.: 18538 Πειραιάς
6. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Κουντουριώτη
Τ.Κ.: 71202 Ηράκλειο
7. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Ταχ. ∆/νση: Καθ. Ρωσίδη 11
Τ.Κ.: 54008 Θεσσαλονίκη
Κοινοποίηση
1. Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Ταχ. ∆/νση: Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ. Αλεξάνδρας
Τ. Κ.: 11523
2. Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους
Ταχ. ∆/νση: Ακαδηµίας 68 & Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα
Τ. Κ.: 106 78
3. Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας
Κλάδος Τάξης
∆ιεύθυνση Γενικής Αστυνόµευσης
Ταχ. ∆/νση: Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα
Τ.Κ.: 101 77
4. ∆ήµο Περιστερίου
α) Γραφείο ∆ηµάρχου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη
β) Γραφείο Αντιδηµάρχου κ. Ευάγγελου Τάτση
Ταχ. ∆/νση: Πλατεία ∆ηµοκρατίας
Τ. Κ.: 121 34
5. Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας
Ταχ. ∆/νση: Μετσόβου 5, Αθήνα
Τ.Κ.: 106 82
6. Α.Ε.Π.Ι. A.E.
Ταχ. ∆/νση: Φραγκοκκλησιάς & Σάµου 51, Μαρούσι
Τ.Κ.: 151 25
Εσωτερική ∆ιανοµή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
4. Γεν. ∆/τρια Αποκ/σης & Τοπ. Αυτ/σης
5. ∆/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. - Τµήµα Οργάνωσης Τ.Α.

