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1. Βουλευτή κ. Αθανάσιο Δαβάκη
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 5209/13.5.2022 Ερώτηση με θέμα:
«Πληρωμή πνευματικών δικαιωμάτων για αναπαραγωγή μουσικής σε χώρους εστίασης
και διασκέδασης»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 5209/13.5.2022 2 Ερώτησης του Βουλευτή κ.
Αθανάσιου Δαβάκη, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η λειτουργία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης στην Ελλάδα ρυθμίζεται από τον
ν. 4481/2017, ο οποίος αποτελεί ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/26 για τη
συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων. Επομένως, ο τρόπος αδειοδότησης και λειτουργίας
των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, καθώς και οι διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης
των δικαιωμάτων βασίζονται στην ενωσιακή και στην εθνική νομοθεσία. Αμφότερες δεν
απαγορεύουν την ύπαρξη και λειτουργία περισσότερων του ενός οργανισμού συλλογικής
διαχείρισης.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρ. 5 του ν. 4481/2017 οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης
που λειτουργούν με άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να συνιστούν
ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον οποίο αναθέτουν κατ’ αποκλειστικότητα την
εξουσία, ιδίως, να διαπραγματεύεται, να χορηγεί άδειες, να συμφωνεί το ύψος των αμοιβών,
να προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή, να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή
εξώδικη ενέργεια, να εισπράττει τη σχετική αμοιβή από τους χρήστες και να τη διανέμει στους
αντίστοιχους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου
για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας στον ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, καθώς
και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη συλλογική διαχείριση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ως
άνω νόμου για τη συλλογική διαχείριση.
Οι ως άνω ρυθμίσεις αποτελούν δικαίωμα και όχι υποχρέωση των οργανισμών
συλλογικής διαχείρισης.
Η εκ του νόμου επιβολή υποχρέωσης σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης να
συνενωθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσκρούει σε ζητήματα συνταγματικής φύσης. Ωστόσο,
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εκκινώντας από την παραδοχή ότι η διαμορφωθείσα
κατάσταση δεν είναι ευνοϊκή ούτε για τους δικαιούχους, αλλά ούτε και για τους χρήστες έχει
πλειστάκις στο παρελθόν παροτρύνει τους υφιστάμενους οργανισμούς να συμπράξουν και να
αναζητήσουν λύσεις που θα διευκολύνουν τόσο την είσπραξη δικαιωμάτων μέσω ενός κοινού

και δίκαιου μηχανισμού, όσο και τους χρήστες. Δυστυχώς το εν λόγω ζήτημα εξακολουθεί να
υφίσταται. Για τον λόγο αυτό το ΥΠΠΟΑ εξακολουθεί να αναζητεί λύσεις σε ένα πλαίσιο
διαλόγου με τους εν λόγω φορείς.
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