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κοινωνικών, και ζςνδικαλιζηικών ζςμθεπόνηων ηων μελών. Επίζηρ, ζηην 
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ΘΔΜΑ: «Ο ΓΩΓΔΚΑΛΟΓΟ ΠΟΤ ΤΠΟΥΡΔΟΤΣΑΗ ΝΑ ΔΦΑΡΜΟΕΔΗ Ο ΥΡΖΣΖ ΜΟΤΗΚΖ 
ΓΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΑ ΔΛΔΓΚΣΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» 
 
 

1. Νοκηθή σποτρέωζε ζηο αρτείο ηες επητείρεζες λα σπάρτεη: α) ηο ζώκα γλωζηοποίεζε 

τρήζες κοσζηθής. Δπηβάιιεηαη ασζηερό πρόζηηκο από ηελ αζησλοκία ε οποία είλαη ζηα 

πρώηα ζηοητεία ηοσ ειέγτοσ ηες. Νόκος 4442/7-12-2016/ άρζρα 28,29  β)παραζηαηηθό. 

Βεβαίωζε ή άδεηα ηες εηαηρείας ή ηοσ οργαληζκού ζσιιογηθής δηατείρηζες ποσ 

τρεζηκοποηείηαη ε κοσζηθή. 

2. Έτεη λόκηκο δηθαίωκα ο οποηοζδήποηε τρήζηες λα τρεζηκοποηεί ζηελ επητείρεζή ηοσ 

εθπροζωπούκελο ή κε εθπροζωπούκελο ρεπερηόρηο (ειεύζερε κοσζηθή). Νόκοη 

2121/1993-4481/7/2017 – θοηλοηηθή οδεγία 26/2014. 

3. ηελ περίπηωζε τρήζες εθπροζωπούκελοσ ρεπερηορίοσ, σποτρεούηαη ο τρήζηες ζηελ 

θαηαβοιή ακοηβοιογίοσ ζηοσς οργαληζκούς ζσιιογηθής δηατείρηζες ΔΤΔΓ-

ΑΤΣΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ-GEA, Νόκοη 2121/1993-4481/7/2017. 

4. ηελ περίπηωζε τρήζες κε εθπροζωπούκελοσ ρεπερηορίοσ (ειεύζερε κοσζηθή) ο 

τρήζηες σποτρεούηαη λα τρεζηκοποηεί ηο ειεύζερο ρεπερηόρηο, δίλοληας ηδηαίηερε 

προζοτή ζηης ρήηρες ποσ ηοσ παρέτοσλ οη εηαηρείες ειεύζερες – απαιιαγκέλες 

κοσζηθής. ηελ περίπηωζε ασηή δελ σποτρεούηαη λα πιερώζεη θαλέλαλ οργαληζκό 

δηατείρηζες πλεσκαηηθώλ δηθαηωκάηωλ. Νόκος 4481/θοηλ.οδεγία 26/2014 – Με αρηζκό 

πρωη. 35610-11/2018 εγθύθιηος Τποσργείοσ ποιηηηζκού. 

5. Οη οργαληζκοί ζσιιογηθής δηατείρηζες είλαη ηδηωηηθές εηαηρείες θαη ότη δεκόζηες ή λοκηθά 

πρόζωπα δεκοζίοσ δηθαίοσ θαη δελ έτοσλ δηθαίωκα ειέγτοσ. Ο έιεγτος πεγάδεη κόλο 

από δεκόζηα όργαλα ή λοκηθά πρόζωπα δεκοζίοσ δηθαίοσ. 
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6. Ο τρήζηες κοσζηθής ή ο θαηαζηεκαηάρτες δελ είλαη σποτρεωκέλος λα προζθοκίζεη 

οποηοδήποηε ζηοητείο ζε περίπηωζε ποσ ηοσ δεηεζεί από ηοσς οργαληζκούς 

ζσιιογηθής δηατείρηζες πλεσκαηηθώλ δηθαηωκάηωλ παρά κόλο ζηα ειεγθηηθά δεκόζηα 

όργαλα. 

7. Απαγορεύεηαη ασζηερόηαηα λα δίλοληαη από ηολ τρήζηε ζηοητεία προζωπηθώλ 

δεδοκέλωλ ζε οποηολδήποηε, γηα οποηοδήποηε θσζηθό πρόζωπο ή επητείρεζε. 

Κοηλοηηθή οδεγία 26/2014. 

8. Γέτεηαη ο τρήζηες ηελ ελεκέρωζε από ηης εηαηρείες πλεσκαηηθώλ δηθαηωκάηωλ γηα ιίγα 

ιεπηά θαη ζηε ζσλέτεηα ηοσς δεηά εσγεληθά λα αποτωρήζοσλ. 

9. Τπερβοιηθή πίεζε – άκεζες ή έκκεζες απεηιές ή αλ προθύπηοσλ ζηοητεία όηη 

ειέγτοσλ οη αληηπρόζωποη ηες ΔΤΔΓ – GEA – ΑΤΣΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ, λα ηο θαηαγγείιεηε 

άκεζα ζηελ αζησλοκία ή ζηο δηθεγόρο ζας ή ζηο ΠΑΝ..Δ.Κ.Σ.Δ. Οη αλωηέρω ελέργεηες 

ηηκωρούληαη κε ηο άρζρο 175/ποηληθό θώδηθα περί αληηποίεζες αρτής. 

10. Κάζε Γήιωζε – Βεβαίωζε ποσ επηθαιείηαη αληηπρόζωπος ηες ΔΤΔΓ – 

ΑΤΣΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ – GEA γηα ηο είδος ηες κοσζηθής ποσ τρεζηκοποηεί ο τρήζηες, δελ 

είλαη έγθσρε, ούηε λόκηκε εάλ δελ έτεη βεβαηωζεί κε ηελ παροσζία έλζηοιοσ 

αζησλοκηθού Νόκοσ 2121/1993 – άρζρο 64. 

11. Να δεηά ο τρήζηες ή ο θαηαζηεκαηάρτες ηα οποηαδήποηε ζηοητεία ελεκέρωζες θαη 

απαηηήζεης ακοηβώλ λα ηοσ ηα θοηλοποηούλ εγγράθως από ηελ ΔΤΔΓ – 

ΑΤΣΟΓΙΑΥΔΙΡΙΗ - GEA, Νόκος 4481/7-2017, άρζρο 22 θαη 23. 

12. Έτεη δηθαίωκα ο θαηαζηεκαηάρτες λα τρεζηκοποηεί ηειεόραζε ζηελ επητείρεζή ηοσ γηα 

ελεκέρωζε, αζιεηηθά γεγολόηα θαη αγώλες, γηα λα κελ σποτρεούληαη ζηελ πιερωκή 

ακοηβώλ έλαληη ηωλ οργαληζκώλ ζσιιογηθής δηατείρηζες, Νόκος 2121/1993. 

 
 
 
 

Με εθηίκεζε 

        Γηα ηο Γ 

 
 

Ο Πρόεδρος 
Σζαπαηζάρες Γρεγόρηος 


