διάταξη, σκοπός της οποίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1, είναι ο
υγειονομικός έλεγχος και η λήψη μέτρων για προστασία της Δημόσιας. Υγείας
από θορύβους που δημιουργούνται στα κέντρα διασκέδασης κ. λ.π
καταστήματα, μόνο από τη μουσική. Τα άρθρα 3 και 7 της Υγειονομικής
διάταξης ορίζουν τα σχετικά με την απαιτούμενη ηχομόνωση των
στεγασμένων κέντρων διασκέδασης και τις διαδικασίες έκδοσης άδειας,
υποβολής δικαιολογητικών και λοιπούς όρους λειτουργίας, ενώ τα άρθρα 4
και 6 αυτής προβλέπουν για την επιτρεπόμενη ηχητική στάθμη λειτουργίας
των κέντρων διασκεδάσεως και των υπολοίπων καταστημάτων με μουσική,
"τα οποία δεν θεωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη
Κέντρα Διασκεδάσεως", των στεγασμένων το πρώτο και των υπαίθριων το
δεύτερο. Στο άρθρο 9 περιγράφεται ομοιόμορφη διαδικασία μετρήσεων και
ορίζεται ότι όλες οι μετρήσεις γίνονται με ηχόμετρο (ορισμένου τύπου).
Περαιτέρω το άρθρο 10 της Υγειονομικής διάταξης, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν. 4055/2012, ορίζει ότι: «Οι παραβάτες της
παρούσας Υγειονομικής διάταξης τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος
και χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και ότι, αν ο
δράστης έχει συλληφθεί επ' αυτοφώρω, ακολουθείται υποχρεωτικά η
διαδικασία που αναφέρεται στα άρθρα 418 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας», ενώ τέλος στο άρθρο 11 αυτής, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 37 παρ. 4 Ν. 4055/2012 , ορίζεται ότι: «Η εκτέλεση της παρούσας
Υγειονομικής διάταξης ανατίθεται στα αρμόδια υγειονομικά και αστυνομικά
όργανα σε όλη την Επικράτεια.»
Ως παραβάτες (δηλαδή αυτουργοί) της ως άνω Υγειονομικής διάταξης
διώκονται και τιμωρούνται, και επομένως πρέπει να συλλαμβάνονται
άμεσα, τα φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται το κατάστημα για δικό τους
λογαριασμό (κύριοι του καταστήματος ή μισθωτές ή υπομισθωτές, εφόσον η
μίσθωση ή η υπομίσθωση αποδεικνύονται από έγγραφο βέβαιης
χρονολογίας) ή αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, οι νόμιμοι εκπρόσωποι
αυτού, με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, ή το πρόσωπο που έχει ορισθεί
υγειονομικώς υπεύθυνος. Η ποινική δε ευθύνη άλλων τυχόν προσώπων που
σχετίζονται με την τελούμενη αυτή παράβαση (προσωρινά υπεύθυνος,
μηχανικός ή τεχνικός ήχου κ.λ.π) θα κριθεί με βάση τις διατάξεις των άρθρων

