ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡNΑ΄, 13 Ιουλίου 2017
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων
και άλλα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Κύριος σκοπός του πρώτου µέρους του παρόντος είναι
η προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/26/ΕΕ («Οδηγία») «για τη συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων στην εσωτερική αγορά» (EE L 84), η ρύθµιση της λειτουργίας των
οργανισµών συλλογικής διαχείρισης ή συλλογικής προστασίας δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων και των ανεξαρτήτων οντοτήτων
διαχείρισης, καθώς και η τροποποίηση διατάξεων του
ν. 2121/1993 (Α΄25).
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 της Οδηγίας)
1. Τα άρθρα 1 έως 54 εφαρµόζονται στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστηµένοι
στην ελληνική επικράτεια, καθώς και, όπου ρητά ορίζεται
στον νόµο, στους οργανισµούς συλλογικής προστασίας,
που είναι εγκατεστηµένοι στην ελληνική επικράτεια.
2. Τα άρθρα 33 έως 41 και η παράγραφος 2 του άρθρου
44 εφαρµόζονται στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, που είναι εγκατεστηµένοι στην ελληνική επικράτεια και διαχειρίζονται δικαιώµατα δηµιουργών επί
µουσικών έργων τα οποία προορίζονται για επιγραµµική
χρήση σε πολυεδαφική βάση.
3. Τα άρθρα 1 έως 54 εφαρµόζονται στη διαχείριση και

προστασία των συγγενικών δικαιωµάτων που ρυθµίζονται στο όγδοο κεφάλαιο του ν. 2121/1993 (Α΄25), εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 54, εφαρµόζονται
στις οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, από οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, εφόσον οι οντότητες αυτές διεξάγουν
δραστηριότητα που, εάν διεξαγόταν από τον οργανισµό
συλλογικής διαχείρισης, θα υπόκειντο στις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 54 εφαρµόζονται και
στους εντολοδόχους των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), στους οποίους έχουν ανατεθεί εν όλω ή εν µέρει αρµοδιότητες ή δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη συλλογική διαχείριση
που προβλέπονται στον παρόντα νόµο ή στο
ν. 2121/1993.
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22, τα άρθρα 25 και 27,
οι περίπώσεις α΄, β΄, γ΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου
1 και η παράγραφος 3 του άρθρου 28, το άρθρο 32, το
άρθρο 43, τα άρθρα 46 και 47 και το άρθρο 49 εφαρµόζονται σε όλες τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης που
είναι εγκατεστηµένες στην ελληνική επικράτεια.
7. Οι διατάξεις για τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, όπως προβλέπονται στα άρθρα 1 έως 54, πλην
των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 32, εφαρµόζονται
και στις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου
50, εκτός εάν ορίζεται στο παρόν ειδικότερα για αυτές.
8. Τα άρθρα 1 έως 54 εφαρµόζονται επίσης στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστηµένοι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αλλά δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας.
9. Όπου γίνεται αναφορά στον παρόντα νόµο στην ΕΕ
περιλαµβάνεται και ο Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος.
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Άρθρο 3
Ορισµοί
(άρθρα 3 περιπτώσεις α΄, β΄-ε΄, στ΄, η΄-ιδ΄
και 36 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
Για τους σκοπούς των άρθρων 1 έως 54 εφαρµόζονται
οι ακόλουθοι ορισµοί:
α. Ως «οργανισµός συλλογικής διαχείρισης» νοείται
κάθε οργανισµός που εξουσιοδοτείται από το νόµο ή µέσω µεταβίβασης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συµβατικής συµφωνίας, για τη διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωµάτων εξ ονόµατος περισσότερων του ενός δικαιούχων, για το συλλογικό όφελος αυτών, ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό του,
και ο οποίος πληροί ένα από ή αµφότερα τα ακόλουθα
κριτήρια:
αα) ανήκει στα µέλη του ή ελέγχεται από αυτά,
ββ) έχει οργανωθεί σε µη κερδοσκοπική βάση.
β. Ως «οργανισµός συλλογικής προστασίας» νοείται
κάθε οργανισµός που εξουσιοδοτείται µέσω µεταβίβασης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συµβατικής συµφωνίας για την προστασία δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωµάτων για λογαριασµό περισσότερων του ενός δικαιούχων και για το συλλογικό όφελος αυτών, ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό του.
γ. Ως «ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης» νοείται κάθε οργανισµός που εξουσιοδοτείται από τον νόµο ή µέσω µεταβίβασης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συµβατικής συµφωνίας, για τη διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωµάτων εξ ονόµατος περισσότερων του ενός δικαιούχων, για το συλλογικό όφελος αυτών, ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό του,
και ο οποίος: αα) δεν ανήκει σε δικαιούχους ούτε ελέγχεται από αυτούς, άµεσα ή έµµεσα, εξ ολοκλήρου ή εν
µέρει, και ββ) έχει οργανωθεί σε κερδοσκοπική βάση.
δ. Ως «δικαιούχος» νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, εκτός από οργανισµό συλλογικής διαχείρισης,
που κατέχει δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωµα ή το οποίο, δυνάµει συµφωνίας για την εκµετάλλευση των δικαιωµάτων ή εκ του νόµου, δικαιούται
µερίδιο των εσόδων που προκύπτουν από τα δικαιώµατα.
ε. Ως «µέλος» νοείται δικαιούχος ή οντότητα που εκπροσωπεί τους δικαιούχους, συµπεριλαµβανοµένων άλλων οργανισµών συλλογικής διαχείρισης και ενώσεων
δικαιούχων, ο οποίος πληροί τους όρους του οργανισµού
συλλογικής διαχείρισης για την εισδοχή και εγγραφή µέλους και γίνεται δεκτός από αυτόν.
στ. Ως «καταστατικό» νοείται η ιδρυτική πράξη και το
καταστατικό, οι κανόνες ή το συστατικό έγγραφο ενός
οργανισµού συλλογικής διαχείρισης.
ζ. Ως «αντικείµενο προστασίας» νοούνται τα αντικείµενα εκείνα που προστατεύονται µε συγγενικό δικαίωµα
σύµφωνα µε το ν. 2121/1993.
η. Ως «άδεια λειτουργίας» νοείται η απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε την οποία επιτρέπεται η λειτουργία οργανισµού συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας και ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50.
θ. Ως «γενική συνέλευση των µελών» νοείται το όργανο του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, στο οποίο
συµµετέχουν τα µέλη και ασκούν τα δικαιώµατα ψήφου
τους, ανεξαρτήτως της νοµικής µορφής του οργανισµού.
ι. Ως «έσοδα από δικαιώµατα» νοούνται τα έσοδα που

εισπράττονται από οργανισµό συλλογικής διαχείρισης
για λογαριασµό των δικαιούχων και προκύπτουν από αποκλειστικό δικαίωµα ή από δικαίωµα αµοιβής ή από δικαίωµα αποζηµίωσης.
ια. Ως «έξοδα διαχείρισης» νοούνται τα ποσά που χρεώνονται, κρατούνται ή συµψηφίζονται από έναν οργανισµό συλλογικής διαχείρισης στα έσοδα από δικαιώµατα
ή στο εισόδηµα που προκύπτει από την επένδυση των εσόδων από δικαιώµατα, προκειµένου ο οργανισµός να
καλύψει τα έξοδά του που προκύπτουν από τη διαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωµάτων. Για τους οργανισµούς συλλογικής
προστασίας ως «έξοδα διαχείρισης» νοούνται τα ποσά
που χρεώνονται, κρατούνται ή συµψηφίζονται στις εισφορές των µελών τους.
ιβ. Ως «σύµβαση εκπροσώπησης» νοείται κάθε συµφωνία µεταξύ οργανισµών συλλογικής διαχείρισης δυνάµει
της οποίας ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης αναθέτει σε άλλον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης τη
διαχείριση των δικαιωµάτων των δικαιούχων που εκπροσωπεί, συµπεριλαµβανοµένης της συµφωνίας που έχει
συναφθεί βάσει των άρθρων 38 και 39.
ιγ. Ως «χρήστης» νοείται κάθε πρόσωπο ή οντότητα
που εκτελεί πράξεις που υπόκεινται στην άδεια των δικαιούχων, στην αµοιβή των δικαιούχων ή στην καταβολή
αποζηµίωσης στους δικαιούχους και το οποίο δεν ενεργεί υπό την ιδιότητα του καταναλωτή.
ιδ. Ως «ρεπερτόριο» νοούνται τα έργα ή αντικείµενα
προστασίας σε σχέση µε τα οποία ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης διαχειρίζεται δικαιώµατα.
ιε. Ως «πολυεδαφική άδεια» νοείται η άδεια που καλύπτει την επικράτεια περισσότερων του ενός κρατών - µελών της ΕΕ.
ιστ. Ως «επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων»
νοείται οποιοδήποτε από τα δικαιώµατα δηµιουργού σε
ένα µουσικό έργο που προβλέπονται στις περιπτώσεις
α΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2121/1993, τα οποία απαιτούνται για την παροχή µιας επιγραµµικής
(online) υπηρεσίας.
ιζ. Ως «ΟΠΙ» νοείται ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, ο οποίος είναι ο αρµόδιος φορέας για ζητήµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων
στην Ελλάδα. Επίσης, ο ΟΠΙ αποτελεί την αρµόδια αρχή
γνωστοποίησης των πληροφοριών των άρθρων 36, 37,
38 και 41 της Οδηγίας, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 4
Άδεια λειτουργίας
1. Κάθε οργανισµός συλλογικής διαχείρισης, οργανισµός συλλογικής προστασίας και ανεξάρτητη οντότητα
διαχείρισης του άρθρου 50, που είναι εγκατεστηµένος
στην ελληνική επικράτεια και ο οποίος πρόκειται να αναλάβει τη συλλογική διαχείριση ή προστασία των εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωµα των
δηµιουργών ή των δικαιούχων συγγενικών δικαιωµάτων
απαιτείται να λάβει άδεια λειτουργίας από τον Υπουργό
Πολιτισµού και Αθλητισµού, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του παρόντος άρθρου.
2. Ο ενδιαφερόµενος οργανισµός ή ανεξάρτητη οντότητα του άρθρου 50 υποχρεούται, πριν την έναρξη της
λειτουργίας του, να καταθέσει στον ΟΠΙ αίτηση, συνο-
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δευόµενη υποχρεωτικώς από τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το καταστατικό του, στο οποίο περιλαµβάνεται και
το ύψος του κεφαλαίου του, εάν αυτό προβλέπεται από
την αντίστοιχη νοµική µορφή,
β) τον νόµιµο εκπρόσωπο, τα µέλη του διοικητικού και
του εποπτικού συµβουλίου και το γενικό διευθυντή, αν υπάρχει. Tα πρόσωπα αυτά πρέπει να µην έχουν παραπεµφθεί τελεσιδίκως για κακούργηµα ή να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα ή πληµµέληµα σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των δύο (2) ετών ή, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για εγκλήµατα κατά
της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωµάτων, για
λαθρεµπορία, παραχάραξη ή πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία ή δωροληψία. Για τη διαπίστωση της µη
τελεσίδικης παραποµπής και της µη καταδίκης του προηγούµενου εδαφίου τα άτοµα αυτά υποβάλλουν στον ΟΠΙ
πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής αρχής για µη παραποµπή και αντίγραφο ποινικού µητρώου από το οποίο να
προκύπτει η µη καταδίκη αντίστοιχα. Τα ως άνω πρόσωπα οφείλουν να υποβάλουν και δήλωση µε τις πληροφορίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 31,
γ) τον αριθµό των δικαιούχων που έχουν αναθέσει ή
πρόκειται να αναθέσουν στον οργανισµό τη διαχείριση ή
την προστασία εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό τους δικαίωµα,
δ) σχέδιο της σύµβασης ανάθεσης, από το οποίο προκύπτει η νοµική µορφή και η διάρκεια ανάθεσης της διαχείρισης ή της προστασίας,
ε) τον κανονισµό διανοµής δικαιωµάτων, από τον οποίον προκύπτουν ο χρόνος, οι αρχές και ο τρόπος διανοµής των εσόδων από δικαιώµατα ανά κατηγορία δικαιούχων,
στ) το ύψος των εξόδων διαχείρισης, όπως, επίσης,
και κάθε άλλο στοιχείο που ζητείται από το Υπουργείο
Πολιτισµού και Αθλητισµού ή τον ΟΠΙ σχετικά µε την εξασφάλιση της βιωσιµότητας και της αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας ή της ανεξάρτητης οντότητας του
άρθρου 50.
Οι οργανισµοί συλλογικής προστασίας δεν υποβάλλουν το υπό ε΄ στοιχείο, ούτε κατάσταση µελών εποπτικού συµβουλίου.
3. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος
νόµου και προκύπτει προδήλως ότι ο αιτών οργανισµός ή
η αιτούσα ανεξάρτητη οντότητα του άρθρου 50 είναι
βιώσιµοι και µπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά
τα δικαιώµατα των δικαιούχων που τους έχουν αναθέσει
τη διαχείριση ή την προστασία των δικαιωµάτων τους και
κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΟΠΙ, ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού χορηγεί άδεια λειτουργίας µε αιτιολογηµένη απόφασή του, η οποία κοινοποιείται στον
ΟΠΙ και στον αιτούντα οργανισµό ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50. Η απόφαση µε την
οποία χορηγείται η άδεια λειτουργίας σε οργανισµό συλλογικής διαχείρισης ή σε οργανισµό συλλογικής προστασίας ή σε ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50 δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ και του οργανισµού που αδειοδοτείται.
4. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης και η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50 υποχρεούνται
το αργότερο σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση της
άδειας λειτουργίας τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-

σεως να αποστείλουν στον ΟΠΙ το αµοιβολόγιό τους για
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 23.
5. Κάθε µεταβολή των στοιχείων της παραγράφου 2
γνωστοποιείται στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού και στον ΟΠΙ αµέσως και το αργότερο µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη µεταβολή. Εάν ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού δεν προβάλλει αντιρρήσεις, κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης του ΟΠΙ, εντός τριάντα
(30) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής µεταβολής, αυτή θεωρείται ως εγκριθείσα. Μέχρι την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας, καθώς και σε περίπτωση µη
γνωστοποίησης, εξακολουθούν να ισχύουν τα µέχρι τη
µεταβολή στοιχεία της παραγράφου 2.
6. Αν οργανισµός συλλογικής διαχείρισης ή ο οργανισµός συλλογικής προστασίας επιθυµεί επέκταση των αρµοδιοτήτων του, απαιτείται προηγούµενη επέκταση της
αντίστοιχης άδειας λειτουργίας, για τη χορήγηση της οποίας εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.
7. Οργανισµός συλλογικής διαχείρισης και ανεξάρτητη
οντότητα διαχείρισης που είναι εγκατεστηµένοι σε άλλο
κράτος µέλος της ΕΕ µπορούν να δραστηριοποιούνται
στην ελληνική επικράτεια, χωρίς να απαιτείται να λάβουν άδεια λειτουργίας από τον Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού, αφού προηγουµένως γνωστοποιήσουν
την πρόθεσή τους αυτή στον ΟΠΙ και προσκοµίσουν πιστοποιητικά εγγραφής και αδειοδότησης, από τα οποία
να προκύπτει η εγκατάστασή τους στο κράτος - µέλος,
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο εθνικό δίκαιο
του κράτους αυτού. Επίσης, γνωστοποιούν τα στοιχεία
επικοινωνίας τους, στα οποία συµπεριλαµβάνονται η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ., η έδρα και ο νόµιµος εκπρόσωπός
τους.
8. Με την επιφύλαξη τήρησης των προϋποθέσεων του
άρθρου 32, ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που είναι
εγκατεστηµένη στην ελληνική επικράτεια, µπορεί να
δραστηριοποιείται σε αυτήν, αφού προηγουµένως γνωστοποιήσει την πρόθεσή της αυτή στον ΟΠΙ, καθώς επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας της, στα οποία περιλαµβάνονται η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ., η έδρα και ο νόµιµος εκπρόσωπός της. Επίσης, γνωστοποιεί στον ΟΠΙ κατάλογο
των δικαιούχων, τους οποίους εκπροσωπεί και των αντίστοιχων έργων ή αντικειµένων προστασίας τους, καθώς
και το είδος της διαχείρισης στην οποία προβαίνει. Ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατόπιν εισήγησης
του ΟΠΙ, συντάσσει πράξη µε την οποία διαπιστώνεται η
υποβολή των σχετικών στοιχείων, την οποία αποστέλλει
στην ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης. Τα στοιχεία αυτά µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 32
επικαιροποιούνται τουλάχιστον άπαξ ετησίως και το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.
9. Οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας
που δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν µπορούν να προβαίνουν στη διαχείριση ή προστασία των δικαιωµάτων που
εκπροσωπούν και να ασκούν τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 6. Το ίδιο ισχύει και για τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 50.
Άρθρο 5
Σύσταση ενιαίου οργανισµού συλλογικής διαχείρισης
1. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν µε άδεια του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού
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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.
2. 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 παρόντος νόµου για τη συλλογική διαχείριση.
3. Εκκρεµείς δίκες κατά τη σύσταση ενιαίου οργανισµού συλλογικής διαχείρισης συνεχίζονται από τους αρχικούς διαδίκους έως την αµετάκλητη περάτωσή τους.
Άρθρο 6
Αρµοδιότητες
1. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης έχουν ενδεικτικά τις παρακάτω αρµοδιότητες, καθώς και κάθε άλλη
αρµοδιότητα που συνάδει µε τη φύση και το σκοπό ενός
οργανισµού συλλογικής διαχείρισης της περίπτωσης α΄
του άρθρου 3, εφόσον όµως περιλαµβάνονται στην άδεια λειτουργίας του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού και προβλέπονται στο καταστατικό τους:
α) διαχειρίζονται το περιουσιακό δικαίωµα, τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, κατηγορίες εξουσιών ή
είδη έργων ή αντικείµενα προστασίας για τις επικράτειες
της επιλογής των δικαιούχων,
β) καταρτίζουν συµβάσεις µε τους χρήστες για τους
όρους εκµετάλλευσης των έργων καθώς και για την οφειλόµενη, ποσοστιαία ή/και εύλογη, αµοιβή,
γ) εξασφαλίζουν στους δικαιούχους ποσοστιαία αµοιβή κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 32 του
ν. 2121/1993,
δ) εισπράττουν τις αµοιβές που προβλέπονται στον
παρόντα νόµο και στο ν. 2121/1993 και διανέµουν τα εισπραττόµενα ποσά µεταξύ των δικαιούχων,
ε) ασκούν το δικαίωµα του δικαιούχου να παρέχει
άδεια ή να αρνείται την παροχή άδειας σε επιχείρηση εκµετάλλευσης καλωδιακού δικτύου για την αναµετάδοση
εκποµπής µέσω καλωδίου ή άλλων υλικών αγωγών σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ν. 2121/1993,
στ) συνάπτουν συµβάσεις εκπροσώπησης και ενηµερώνουν τους άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης σχετικά µε τα έσοδα, τις κρατήσεις, τις χορηγηθείσες άδειες καθώς και µε κάθε άλλη πληροφορία που αφορά στη διαχείριση δικαιωµάτων δυνάµει των συµβάσεων αυτών και η οποία προβλέπεται στον παρόντα νόµο ή
στο ν. 2121/1993,
ζ) παρέχουν σε δικαιούχους, σε άλλους οργανισµούς
συλλογικής διαχείρισης στο πλαίσιο συµβάσεων εκπροσώπησης και σε χρήστες -ακόµη και δυνητικούς- τις πληροφορίες, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 25 έως 27,
η) δηµοσιοποιούν και αναρτούν στις ιστοσελίδες τους
τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο
28,
θ) καταρτίζουν και δηµοσιοποιούν την ετήσια έκθεση
διαφάνειας του άρθρου 29,
ι) χορηγούν πολυεδαφικές άδειες για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων, εφόσον πληρούν τις νόµι-

µες προϋποθέσεις και προβαίνουν σε όλες τις σχετικές
ενέργειες που προβλέπονται στον παρόντα νόµο,
ια) προβαίνουν σύµφωνα µε το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 σε κάθε διοικητική ή δικαστική
ή εξώδικη ενέργεια για τη νόµιµη προστασία των δικαιωµάτων των δικαιούχων και, ιδίως, υποβάλλουν αιτήσεις
ασφαλιστικών µέτρων, εγείρουν αγωγές, ασκούν ένδικα
µέσα, υποβάλλουν µηνύσεις και εγκλήσεις, παρίστανται
ως πολιτικώς ενάγοντες, ζητούν την απαγόρευση
πράξεων που προσβάλλουν το δικαίωµα ως προς τις εξουσίες που τους έχουν ανατεθεί και ζητούν την
κατάσχεση παράνοµων αντιτύπων ή τη δικαστική µεσεγγύηση των εµπορευµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 64 του
ν. 2121/1993,
ιβ) λαµβάνουν από τους χρήστες κάθε πληροφορία αναγκαία για την εφαρµογή των αµοιβολογίων, τον υπολογισµό της αµοιβής και την είσπραξη και τη διανοµή
των εισπραττόµενων εσόδων από τα δικαιώµατα, χρησιµοποιώντας τα σχετικά αναγνωρισµένα βιοµηχανικά
πρότυπα,
ιγ) ενεργούν µε σύµπραξη της δηµόσιας αρχής ή κατά
τη διαδικασία του άρθρου 64 του ν. 2121/1993, τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήµατα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισµού αντιτύπων ή δηµόσιας εκτέλεσης των
έργων που προστατεύουν για να διαπιστώνουν αν οι
πράξεις αυτές δεν προσβάλλουν τα δικαιώµατα των δικαιούχων,
ιδ) παρέχουν κοινωνικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές
υπηρεσίες προς όφελος των δικαιούχων,
ιε) διοργανώνουν συνέδρια που αφορούν σε θέµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων
και συµµετέχουν σε αυτά.
2. Στους οργανισµούς συλλογικής προστασίας εφαρµόζονται οι περιπτώσεις η΄, ια΄, ιγ΄, ιδ΄ και ιε΄της προηγούµενης παραγράφου, όπως επίσης και η παράγραφος
1 του άρθρου 27.
Άρθρο 7
Τεκµήρια
1. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης και οι οργανισµοί συλλογικής προστασίας τεκµαίρεται ότι έχουν την
αρµοδιότητα διαχείρισης ή προστασίας των δικαιωµάτων
επί όλων των έργων ή των αντικειµένων προστασίας ή όλων των δικαιούχων για τα οποία ή για τους οποίους δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν µεταβιβαστεί σε αυτούς οι
σχετικές εξουσίες ή τα δικαιώµατα εύλογης αµοιβής ή ότι καλύπτονται από την πληρεξουσιότητα ή µέσω οποιασδήποτε άλλης συµβατικής συµφωνίας.
Εφόσον οργανισµός συλλογικής διαχείρισης που λειτουργεί µε άδεια του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, ασκεί δικαιώµατα ή αξιώσεις στο πλαίσιο του
ν. 2121/1993, τα οποία υπόκεινται σε υποχρεωτική συλλογική διαχείριση, τεκµαίρεται ότι εκπροσωπεί όλους ανεξαιρέτως τους δικαιούχους, ηµεδαπούς και αλλοδαπούς και όλα ανεξαιρέτως τα έργα τους. Εάν στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, υφίστανται περισσότεροι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης για µία συγκεκριµένη κατηγορία δικαιούχων, το τεκµήριο ισχύει, εφόσον τα δικαιώµατα ασκούνται από κοινού από όλους
τους αρµόδιους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης
σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του ν. 2121/1993.
Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης και οι οργανισµοί συλλογικής προστασίας µπορούν να ενεργούν, δι-
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καστικώς ή εξωδίκως, στο δικό τους όνοµα, εάν η αρµοδιότητά τους στηρίζεται σε µεταβίβαση της σχετικής εξουσίας, ή σε πληρεξουσιότητα, ή σε οποιαδήποτε άλλη
συµβατική συµφωνία. Επίσης νοµιµοποιούνται να ασκούν όλα τα δικαιώµατα που έχουν µεταβιβαστεί σε αυτούς από τον δικαιούχο ή που καλύπτονται από την πληρεξουσιότητα ή από οποιαδήποτε άλλη συµβατική συµφωνία.
2. Για τη δικαστική επιδίωξη της προστασίας των έργων και των δικαιούχων που εκπροσωπούνται από τον
οργανισµό συλλογικής διαχείρισης ή από οργανισµό
συλλογικής προστασίας, αρκεί η δειγµατοληπτική αναφορά των έργων που έγιναν αντικείµενο εκµετάλλευσης
χωρίς την απαιτούµενη άδεια ή χωρίς την καταβολή εύλογης αµοιβής και δεν απαιτείται η πλήρης απαρίθµηση
των έργων αυτών.
3. Τα τεκµήρια εφαρµόζονται κατά τέτοιον τρόπο από
τους οργανισµούς, ώστε να µη θίγονται τα δικαιώµατα
των δικαιούχων, όπως αυτά προβλέπονται στον νόµο,
και ιδίως η δυνατότητά τους να διαθέτουν ή όχι σε διαφορετικούς οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης ολόκληρη ή εν µέρει τη διαχείριση ορισµένων εξουσιών ή ορισµένων έργων τους ή αντικειµένων προστασίας τους.
4. Αν ο δικαιούχος αµφισβητεί ότι ορισµένο έργο, που
περιεχόταν στη δήλωση της παραγράφου 1 και στη σύµβαση που καταρτίστηκε µε τον χρήστη µε βάση τη δήλωση αυτή, ανήκε στην αρµοδιότητα του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, ο οργανισµός οφείλει να συντρέξει
µε κάθε τρόπο τον αντισυµβαλλόµενό του χρήστη και, ιδίως, να παρέµβει στη σχετική δίκη. Αν αποδειχθεί ότι το
έργο δεν εκπροσωπείτο από τον οργανισµό, ο οργανισµός ενέχεται σε αποζηµίωση του αντισυµβαλλοµένου
και µπορεί να του επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρου
46. Η σχετική αγωγή του δικαιούχου εκδικάζεται κατά
την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις της υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης.
Άρθρο 8
Γενικές διατάξεις- Λειτουργία και Οργάνωση
1. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης λειτουργούν
µε οποιαδήποτε νοµική µορφή υπό τους όρους της περίπτωσης α΄ του άρθρου 3.
2. Αν οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης λειτουργούν
µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας, οι µετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονοµαστικές στο σύνολό τους και εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις
των παραγράφων 2, 3, 5, 6, 7 και 9 του άρθρου 24 του
ν. 1746/1988 (Α΄2). Η κοινοποίηση που προβλέπεται από
τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 24 του ν. 1746/1988
γίνεται προς το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
και τον ΟΠΙ.
3. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης µπορεί, επίσης, να λειτουργούν ως αστικοί συνεταιρισµοί κατά το
ν. 1667/1986 (Α΄196). Στην περίπτωση αυτή:
α) όπου στο ν. 1667/1986 αναφέρεται ως αρµόδιο το
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας για την εφαρµογή του
παρόντος νόµου αρµόδιο είναι το Υπουργείο Πολιτισµού
και Αθλητισµού,
β) οι συνεταιρισµοί αυτοί µπορεί να ιδρυθούν και να
λειτουργήσουν σε πανελλήνια βάση κατ’ εξαίρεση της
αρχής της τοπικότητας,

γ) στους συνεταιρισµούς µπορούν επίσης να µετέχουν
ως µέλη και νοµικά πρόσωπα,
δ) το καταστατικό των συνεταιρισµών αυτών µπορεί
να προβλέπει:
αα) µε την επιφύλαξη του άρθρου 13, όρους, εσωτερικές διαδικασίες και όργανα που αποφασίζουν για την είσοδο, την αποχώρηση ή τον αποκλεισµό συνεταίρου, κατά παρέκκλιση από τους όρους, τις διαδικασίες και τα
όργανα που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5, 6, 7
και 8 του άρθρου 2 του ν. 1667/1986,
ββ) τη δυνατότητα απόκτησης απεριόριστου αριθµού
προαιρετικών µερίδων από τους συνεταίρους υπό τους
όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 9,
γγ) το αµεταβίβαστο εν ζωή των συνεταιριστικών µερίδων,
δδ) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 9
κατηγορίες συνεταίρων είτε χωρίς δικαίωµα ψήφου είτε
µε αριθµό ψήφων ανά συνεταίρο ανεξάρτητο από τον αριθµό των υποχρεωτικών ή προαιρετικών µερίδων του
κάθε συνεταίρου,
εε) όρους καθορισµού απαρτίας και συµµετοχής στη
γενική συνέλευση κατά παρέκκλιση από τους όρους που
προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 1667/1986.
ε) οι συνεταιρισµοί αυτοί είναι πάντοτε περιορισµένης
ευθύνης και οι συνεταίροι δεν ευθύνονται προσωπικά για
τα χρέη των συνεταιρισµών.
Άρθρο 9
Γενική συνέλευση των µελών
(άρθρα 8 παράγραφοι 2 έως 12 της Οδηγίας)
1. Η γενική συνέλευση των µελών οργανισµού συλλογικής διαχείρισης συγκαλείται τουλάχιστον µία φορά ετησίως.
2. Η γενική συνέλευση των µελών λαµβάνει αποφάσεις για τα εξής ζητήµατα:
α) την τροποποίηση του καταστατικού,
β):
αα) την εκλογή ή την παύση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των µελών του εποπτικού συµβουλίου,
ββ) την έγκριση της αµοιβής ή την παροχή άλλου, χρηµατικού ή µη, οφέλους στα µέλη του διοικητικού και του
εποπτικού συµβουλίου και τον γενικό διευθυντή, ύστερα
από αξιολόγηση της γενικής απόδοσής τους, καθώς επίσης και την καταβολή αποζηµίωσης λόγω απόλυσης στα
πρόσωπα αυτά, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 8,
γ) τον τρόπο διανοµής των ποσών που οφείλονται
στους δικαιούχους και τον κανονισµό διανοµής δικαιωµάτων,
δ) τις βασικές αρχές για τη χρήση των ποσών που δεν
είναι δυνατόν να διανεµηθούν,
ε) την επενδυτική πολιτική για τα έσοδα από τα δικαιώµατα και για τα έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώµατα, λαµβάνοντας υπόψη
την παράγραφο 4 του άρθρου 17 και την παράγραφο 7
του άρθρου 19,
στ) τις κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώµατα
και επί εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώµατα, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο
18,
ζ) τη χρήση των εσόδων από τα δικαιώµατα και των εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από
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τα δικαιώµατα ως προς τον τρόπο, το χρόνο ή οποιαδήποτε άλλη λεπτοµέρεια,
η) τη χρήση ανά περίπτωση των ποσών που δεν είναι
δυνατόν να διανεµηθούν εντός των βασικών αρχών της
περίπτωσης δ΄ που έχουν ήδη αποφασιστεί,
θ) τον τρόπο διαχείρισης των πιθανών περιπτώσεων
που µπορεί να επηρεάσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την επίτευξη των στόχων του οργανισµού
(πολιτική για τη διαχείριση κινδύνου),
ι) την έγκριση οποιασδήποτε κτήσης, πώλησης ή υποθήκευσης ακινήτων,
ια) την έγκριση συγχωνεύσεων και συµµαχιών, σύστασης θυγατρικών και εξαγοράς άλλων οντοτήτων ή απόκτησης µετοχών ή δικαιωµάτων σε άλλες οντότητες,
ιβ) την έγκριση λήψης και χορήγησης δανείων ή της
παροχής ασφάλειας για δάνεια,
ιγ) την κατάρτιση των κατά το άρθρο 14 όρων σχετικά
µε τη χορήγηση αδειών µη εµπορικής χρήσης των δικαιωµάτων τους,
ιδ) οποιοδήποτε επιπλέον ζήτηµα που προβλέπεται
στον παρόντα νόµο ή στο καταστατικό.
3. Η γενική συνέλευση των µελών οργανισµού συλλογικής διαχείρισης µπορεί να αναθέτει στο εποπτικό συµβούλιο του άρθρου 10, µέσω απόφασής της ή πρόβλεψης στο καταστατικό, τις εξουσίες που αναφέρονται
στις περιπτώσεις θ΄, ι΄, ια΄ και ιβ΄ της παραγράφου 2.
4. Η γενική συνέλευση των µελών οργανισµού συλλογικής διαχείρισης ελέγχει τις δραστηριότητες του οργανισµού, λαµβάνοντας τουλάχιστον απόφαση για το διορισµό ή την αποµάκρυνση των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών και εγκρίνοντας την ετήσια έκθεση διαφάνειας του
άρθρου 29.
5. Όλα τα µέλη του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν και να ψηφίζουν
στη γενική συνέλευση των µελών. Τα µέλη του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δεν πρέπει να έχουν συγκρουόµενα συµφέροντα µε
τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης. Η γενική συνέλευση των µελών µπορεί να περιορίσει τα δικαιώµατα
συµµετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση των µελών µε βάση τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή οφείλονται σε µέλος του ή/και µε βάση τη διάρκεια της ιδιότητας του µέλους, υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια αυτά καθορίζονται και εφαρµόζονται µε δίκαιο και αναλογικό τρόπο, περιλαµβάνονται στο καταστατικό του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης και δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 26 και 28.
6. Κάθε µέλος οργανισµού συλλογικής διαχείρισης έχει το δικαίωµα να ορίζει οποιοδήποτε άλλο µέλος, που
µπορεί να είναι πρόσωπο ή οντότητα, ως πληρεξούσιο
προκειµένου να συµµετέχει και να ψηφίζει στη γενική
συνέλευση των µελών για λογαριασµό του, υπό την προϋπόθεση ότι ο ορισµός αυτός δεν οδηγεί σε σύγκρουση
συµφερόντων. Ο πληρεξούσιος µπορεί να εκπροσωπεί έως και δύο (2) µέλη του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης. Κάθε πληρεξουσιότητα ισχύει για µία (1) µόνο γενική συνέλευση των µελών. Ο πληρεξούσιος έχει τα ίδια
δικαιώµατα στη γενική συνέλευση των µελών µε εκείνα
του µέλους που τον ορίζει. Ο πληρεξούσιος ψηφίζει σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνει το µέλος που τον όρισε.
7. Οι εξουσίες της γενικής συνέλευσης των µελών οργανισµού συλλογικής διαχείρισης µπορεί να ασκούνται
από συνέλευση αντιπροσώπων, οι οποίοι εκλέγονται

τουλάχιστον κάθε τέσσερα (4) έτη από τα µέλη του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης υπό την προϋπόθεση
ότι:
α) διασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσµατική συµµετοχή των µελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης και,
β) η εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών µελών
στη συνέλευση αντιπροσώπων είναι δίκαιη και ισορροπηµένη. Οι κανόνες που θεσπίζονται στις παραγράφους 1
έως 6 εφαρµόζονται κατ’ αναλογία στη συνέλευση των
αντιπροσώπων.
8. Αν ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δεν διαθέτει γενική συνέλευση των µελών λόγω της νοµικής του
µορφής, οι εξουσίες της γενικής συνέλευσης ασκούνται
από το εποπτικό συµβούλιο, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 10.
9. Οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου
50 υποχρεούνται να προβλέπουν στο καταστατικό τους
γενική συνέλευση των µελών που έχουν αναθέσει τη
διαχείριση των δικαιωµάτων τους σε αυτές. Για τη συµµετοχή και εκπροσώπηση µε πληρεξούσιο κάθε µέλους
στη γενική συνέλευση εφαρµόζεται η παράγραφος 6.
Για τη γενική συνέλευση των µελών ισχύουν τα εξής:
α) Συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µία (1) φορά ανά
έτος και µέσα σε έξι (6) µήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης, µε υποχρέωση σύγκλησής της από το διοικητικό συµβούλιο της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50. Αν δεν συγκληθεί µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την παρέλευση της προθεσµίας του
προηγούµενου εδαφίου, η σύγκλησή της γίνεται από το
εποπτικό συµβούλιο. Αν και πάλι δεν συγκληθεί µέσα σε
επτά (7) ηµέρες από την εποµένη της λήξης της ανωτέρω δεκαπενθήµερης προθεσµίας, τη σύγκλησή της διατάζει το Ειρηνοδικείο, ύστερα από αίτηση τουλάχιστον
δέκα (10) µελών.
β) Συνέρχεται, επίσης, εκτάκτως όποτε υποβληθεί αίτηµα στο διοικητικό συµβούλιο από το 1/25 των µελών ή
από το εποπτικό συµβούλιο, αλλά από όχι λιγότερα από
πέντε (5) µέλη του, ορίζοντας συγχρόνως και το θέµα
προς συζήτηση. Αν το όργανο διοίκησης δεν συγκαλέσει
τη γενική συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση µέσα σε
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή αίτησης του εποπτικού συµβουλίου ή του 1/25 των µελών, τη σύγκλησή της διατάζει το Ειρηνοδικείο, ύστερα από αίτηση τουλάχιστον του 1/25 των µελών.
γ) Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ηµέρα και
την ώρα, που θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέµατα
προς συζήτηση. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα µέλη
επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της γενικής συνέλευσης, µέσω συστηµένης επιστολής ή ηλεκτρονικού µηνύµατος (email) ή τηλεοµοιοτυπικού µηνύµατος (fax).
δ) Η γενική συνέλευση των µελών βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της
συνεδρίασης παρίστανται τα µισά τουλάχιστον µέλη. Αν
δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση των µελών
συνέρχεται ύστερα από πέντε (5) ηµέρες χωρίς άλλη
πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, εφόσον
κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το 1/5
τουλάχιστον των µελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και πάλι, η γενική συνέλευση των µελών συνέρχεται ύστερα από τρεις (3) ηµέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο
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τόπο και ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης όσα µέλη και αν παρίστανται ή
εκπροσωπούνται.
ε) Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της γενικής συνέλευσης των µελών υπάγεται:
(αα) η εκλογή των µελών του εποπτικού συµβουλίου
της παραγράφου 8 του άρθρου 10, καθώς και ο καθορισµός της αµοιβής τους,
(ββ) η λήψη απόφασης για τον τρόπο εκπροσώπησης
των διαφορετικών κατηγοριών µελών της ανεξάρτητης
οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50 στο εποπτικό συµβούλιο, ώστε να διασφαλίζεται η δίκαιη και ισόρροπη εκπροσώπησή τους. Ως κριτήρια για τον αριθµό ψήφων κάθε µέλους στη γενική συνέλευση λαµβάνονται υπόψη τα
έσοδα που κάθε µέλος λαµβάνει από την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50 ή/ και η διάρκεια της
ιδιότητας µέλους, υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια
αυτά καθορίζονται και εφαρµόζονται µε δίκαιο και αναλογικό τρόπο,
(γγ) η απαλλαγή των µελών του εποπτικού συµβουλίου από τις ευθύνες τους,
(δδ) η υποβολή εισήγησης προς το εποπτικό συµβούλιο επί του αµοιβολογίου και της ακολουθητέας τιµολογιακής πολιτικής της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης και του καθορισµού των όρων και αµοιβών αδειοδότησης,
(εε) η υποβολή εισηγήσεων για τον βέλτιστο τρόπο
διανοµής δικαιωµάτων που εισπράττονται, καθώς και η
αρωγή του εποπτικού συµβουλίου σε κάθε θέµα που άπτεται των αρµοδιοτήτων του τελευταίου.
Τα µέλη του εποπτικού συµβουλίου δεν έχουν δικαίωµα να ψηφίζουν για το θέµα απαλλαγής από την ευθύνη
τους.
στ) Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των µελών
λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων.
10. Κατά τα λοιπά, για τις γενικές συνελεύσεις µελών
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί γενικής συνέλευσης του ν. 1667/1986.
Άρθρο 10
Εποπτικό συµβούλιο
(άρθρο 9 της Οδηγίας)
1. Κάθε οργανισµός συλλογικής διαχείρισης οφείλει
να διαθέτει εποπτικό συµβούλιο, το οποίο παρακολουθεί
τις δραστηριότητες και τις ενέργειες των φυσικών ή νοµικών προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες του οργανισµού. Τα µέλη του εποπτικού
συµβουλίου µπορεί να είναι από τρία (3) έως εννέα (9).
2. Η εκπροσώπηση των διαφορετικών κατηγοριών µελών του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης στο εποπτικό συµβούλιο πρέπει να είναι δίκαιη και ισορροπηµένη.
3. Κάθε µέλος του εποπτικού συµβουλίου του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης υποβάλλει στη γενική συνέλευση των µελών, ετήσια ατοµική δήλωση σχετικά µε
συγκρούσεις συµφερόντων, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31.
4. Το εποπτικό συµβούλιο του οργανισµού συλλογικής
διαχείρισης συνέρχεται τακτικά και σε κάθε περίπτωση
τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως και έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες:
α) την άσκηση των εξουσιών που του έχουν εκχωρηθεί

από τη γενική συνέλευση των µελών δυνάµει της παραγράφου 3 του άρθρου 9,
β) την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και της εκτέλεσης των καθηκόντων των µελών του διοικητικού
συµβουλίου, του γενικού διευθυντή ή και των διευθυντών, εφόσον έχει διορισθεί γενικός διευθυντής ή και διευθυντές, καθώς, επίσης, και των προσώπων εκείνων
στα οποία έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα και αρµοδιότητες,
γ) την παρακολούθηση της εφαρµογής των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των µελών και ιδίως, των
αρµοδιοτήτων που παρατίθενται στις περιπτώσεις γ΄ έως στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9,
δ) την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 54 και
του καταστατικού.
5. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του το εποπτικό
συµβούλιο µπορεί να ζητά από τα πρόσωπα που προβλέπονται στην περίπτώση β΄ της παραγράφου 4 οποιεσδήποτε πληροφορίες, στοιχεία, βιβλία ή έγγραφα του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, που απαιτούνται για
την εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 4.
6. Το εποπτικό συµβούλιο υποβάλλει τουλάχιστον άπαξ ετησίως στη γενική συνέλευση των µελών έκθεση
σχετικά µε την άσκηση των εξουσιών του.
7. Μέλος του διοικητικού συµβουλίου ή γενικός διευθυντής ή διευθυντής δεν µπορεί να µετέχει στο εποπτικό
συµβούλιο. Απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή να έχουν
µεταξύ τους οποιαδήποτε συγγένεια µέχρι δεύτερου
βαθµού τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, ο γενικός
διευθυντής ή διευθυντής µε τα µέλη του εποπτικού συµβουλίου. Τα µέλη του εποπτικού συµβουλίου ευθύνονται
για κάθε πταίσµα. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης
των µελών µπορεί τα µέλη του εποπτικού συµβουλίου να
απαλλάσσονται της ευθύνης τους.
8. Στις ανεξάρτητες οντότητες του άρθρου 50 τα µέλη
του εποπτικού συµβουλίου είναι εννέα (9) και εκλέγονται από τη γενική συνέλευση σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 9. Η διάρκεια της
θητείας του εποπτικού συµβουλίου είναι τρία (3) έτη, µε
εξαίρεση τη θητεία του πρώτου εποπτικού συµβουλίου η
οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Κατ’ εξαίρεση, τα µέλη του πρώτου εποπτικού συµβουλίου καθώς και η διάρκεια της θητείας τους ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. Ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού µπορεί να λαµβάνει υπόψη έγγραφες εισηγήσεις προς αυτόν, µελών της ανεξάρτητης οντότητας του άρθρου 50, εφόσον αυτές υποβληθούν µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όλα τα µέλη του πρώτου εποπτικού συµβουλίου είναι υποχρεωτικά δηµιουργοί, που έχουν αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωµάτων τους στην
ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50.
9. Στην αρµοδιότητα του εποπτικού συµβουλίου της ανεξάρτητης οντότητας του άρθρου 50 υπάγονται η λήψη
αποφάσεων για τα ζητήµατα που αφορούν τη διαχείριση
του περιουσιακού δικαιώµατος των δικαιούχων ή εξουσιών που απορρέουν από αυτό και η παρακολούθηση για
την εφαρµογή τους, ιδίως:
α) ο κανονισµός διανοµής δικαιωµάτων και η διανοµή
των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους. Οι εν λόγω αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρισταµένων µελών του εποπτικού συµβουλίου,
β) η επενδυτική πολιτική και η χρήση για τα έσοδα από
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τα δικαιώµατα και για τα έσοδα που προκύπτουν από την
επένδυσή τους, λαµβάνοντας αναλόγως υπόψη την παράγραφο 4 του άρθρου 17 και την παράγραφο 7 του άρθρου 19,
γ) η χρήση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεµηθούν,
δ) οι κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώµατα και
επί εσόδων που προκύπτουν από την επένδυσή τους,
λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 18, συµπεριλαµβανόµενης της απόφασης για εύλογη υπέρβαση ορίου εξόδων
διαχείρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 18,
ε) η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η εποπτεία του
στρατηγικού επιχειρηµατικού σχεδιασµού διαχείρισης
των δικαιωµάτων,
στ) η υποβολή γνώµης προς το διοικητικό συµβούλιο
πριν την έγκριση της ετήσιας έκθεσης διαφάνειας του
άρθρου 29,
ζ) η πρόταση προς το διοικητικό συµβούλιο, η οποία είναι δεσµευτική, για τον ακολουθητέο τρόπο τιµολόγησης και το αναλυτικό αµοιβολόγιο της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης,
η) η πρόταση προς το διοικητικό συµβούλιο, η οποία είναι δεσµευτική, για την τροποποίηση όρων του καταστατικού που αφορούν άµεσα ή έµµεσα στη συλλογική διαχείριση,
θ) η ενηµέρωση του διοικητικού συµβουλίου, κατόπιν
αιτήµατος του προέδρου του ή από άλλο εντεταλµένο από αυτόν πρόσωπο για θέµατα λειτουργίας της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50,
ι) η υποβολή γνώµης πριν την απόφαση του τρόπου αντιµετώπισης των χρηστών, οι οποίοι είτε αρνούνται να
αδειοδοτηθούν είτε να τηρήσουν τους όρους υπογεγραµµένης σύµβασης αδείας,
ια) η συµµετοχή µέσω του νόµιµου εκπροσώπου του
στις διαπραγµατεύσεις καθορισµού των όρων και αµοιβών αδειοδότησης, καθώς και στις διαδικασίες φιλικής ή
συναινετικής επίλυσης διαφορών µε συµβεβληµένους ή
µη χρήστες,
ιβ) η υποβολή γνώµης προς το διοικητικό συµβούλιο
πριν την απόφαση για εξεύρεση πηγών είσπραξης πέραν
των ήδη υπαρχουσών, καθώς και τη διεύρυνση και ανάπτυξη των υφισταµένων,
ιγ) η υποβολή γνώµης προς το διοικητικό συµβούλιο
πριν την απόφαση για τον τρόπο διαχείρισης των πιθανών περιπτώσεων που µπορεί να επηρεάσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την επίτευξη των στόχων
της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης,
ιδ) η έγκριση της αµοιβής ή της παροχής άλλου, χρηµατικού ή µη, οφέλους στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και τον γενικό διευθυντή, ύστερα από αξιολόγηση της γενικής απόδοσής τους,
ιε) η πρόταση προς το διοικητικό συµβούλιο, η οποία
είναι δεσµευτική, σχετικά µε τη διάθεση ποσών για κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες καθώς και για τους όρους µε τους οποίους χορηγούνται οι
άδειες του άρθρου 14,
ιστ) η υποβολή γνώµης για κάθε άλλο θέµα που εισάγεται σε αυτό από το διοικητικό συµβούλιο.
10. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων εκ µέρους
του διοικητικού συµβουλίου, το εποπτικό συµβούλιο
µπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία των άρθρων 43 και
46 έως 47 ή 51.

11. Οι παράγραφοι 5,6,7 και 10 εφαρµόζονται και στις
ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 50.
12.Για την άσκηση του συνόλου των αρµοδιοτήτων
του, το εποπτικό συµβούλιο µπορεί να εξουσιοδοτεί ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές ή λογιστές ή νοµικούς,
της διακριτικής του ευχέρειας και επιλογής, µε δαπάνες
που βαρύνουν, µέχρι ποσοστό 3% των ετήσιων διαχειριστικών εξόδων, κατά περίπτωση, τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση τήρησης των αρχών εχεµύθειας και µη ύπαρξης συγκρουόµενων συµφερόντων.
Άρθρο 11
Σχέσεις Οργανισµών συλλογικής διαχείρισης
µε δικαιούχους – Γενικές αρχές
(άρθρα 4 και 5 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
1. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να
ενεργούν µε γνώµονα το βέλτιστο συµφέρον των δικαιούχων, τα δικαιώµατα των οποίων εκπροσωπούν και να
µην τους επιβάλλουν υποχρεώσεις που δεν είναι αντικειµενικά αναγκαίες για την προστασία των δικαιωµάτων
και των συµφερόντων τους ή για την αποτελεσµατική
διαχείριση των δικαιωµάτων τους.
2. Tα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων,
όπως περιγράφονται στα άρθρα 12 έως 16, πρέπει να
προβλέπονται στο καταστατικό του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης.
Άρθρο 12
Ανάθεση διαχείρισης
(άρθρο 5 παράγραφοι 2, 4, 5, 6, 7 και 8
εδάφιο α΄ της Οδηγίας)
1. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωµα να αναθέτουν σε
οργανισµό συλλογικής διαχείρισης της επιλογής τους
να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωµα ή τις εξουσίες
(δικαιώµατα) που απορρέουν από αυτό ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείµενα προστασίας της επιλογής τους, για τις επικράτειες της επιλογής τους, ανεξάρτητα από το κράτος - µέλος ιθαγένειας, κατοικίας ή
εγκατάστασης είτε του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, είτε του δικαιούχου (σύµβαση ανάθεσης). Η ανάθεση µπορεί να γίνεται µε µεταβίβαση του δικαιώµατος, ή
των σχετικών εξουσιών προς τον σκοπό της διαχείρισης,
είτε µε παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας, είτε µε οποιαδήποτε άλλη συµβατική συµφωνία. Η ανάθεση γίνεται κάθε φορά εγγράφως και για ορισµένο χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από τρία (3)
έτη. Σε περίπτωση αµφιβολίας τεκµαίρεται ότι η ανάθεση αφορά σε όλα τα έργα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα µελλοντικά έργα, για χρονικό διάστηµα που
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από τρία (3) έτη. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης υποχρεούται να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωµα, τις εξουσίες ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείµενα προστασίας, εφόσον η διαχείρισή τους εµπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων του, εκτός εάν έχει αντικειµενικά αιτιολογηµένους λόγους να αρνηθεί την ανάληψη της διαχείρισης.
2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωµα να καταγγέλλουν
εν όλω ή εν µέρει τη σύµβαση ανάθεσης αναφορικά µε

9
το περιουσιακό δικαίωµα ή κατηγορίες εξουσιών, ή είδη
έργων, ή αντικείµενα προστασίας της επιλογής τους για
τις επικράτειες της επιλογής τους, ή να ανακαλούν οποιοδήποτε από τα δικαιώµατα, κατηγορίες εξουσιών ή ειδών έργων και αντικειµένων προστασίας από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, ύστερα από έγγραφη
προειδοποίηση τριών (3) µηνών. Η καταγγελία παράγει
αποτελέσµατα όταν παρέλθει τρίµηνο από την υποβολή
της έγγραφης προειδοποίησης, ενώ οι άδειες που έχουν
χορηγηθεί πριν από την καταγγελία συνεχίζουν να ισχύουν έως τη λήξη της διάρκειάς τους.
3. Εάν υπάρχουν ποσά που οφείλονται σε δικαιούχο
για πράξεις εκµετάλλευσης που έγιναν πριν από τη λήξη
ισχύος της σύµβασης ανάθεσης, ή την υποβολή καταγγελίας, ή την ανάκληση, ή δυνάµει άδειας που χορηγήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος της λήξης, ή της καταγγελίας, ή της ανάκλησης, ο δικαιούχος διατηρεί τα
δικαιώµατά του µε βάση τα άρθρα 18, 19, 25, 27, 37 και
42.
4. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης, δεν µπορεί
να περιορίζει την άσκηση των δικαιωµάτων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 µε το να επιβάλλει ως
όρο άσκησής τους την ανάθεση σε άλλον οργανισµό
συλλογικής διαχείρισης της διαχείρισης των δικαιωµάτων ή των κατηγοριών εξουσιών, ή ειδών έργων, ή αντικειµένων προστασίας που υπόκεινται σε λήξη, ή έχουν
καταγγελθεί, ή ανακληθεί.
5. Όταν ο δικαιούχος αναθέτει σε οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωµα, ή εξουσίες, ή κατηγορίες εξουσιών, ή είδη έργων, ή
αντικείµενα προστασίας παρέχει τη συναίνεσή του συγκεκριµένα για κάθε εξουσία ή κατηγορία εξουσιών, ή είδος έργων ή αντικειµένων προστασίας. Η συναίνεση
πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως και τεκµηριωµένα.
6. Τα δικαιώµατα των δικαιούχων που απορρέουν από
τις παραγράφους 1 έως 5 περιλαµβάνονται στη σύµβαση
ανάθεσης.
7. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης , οφείλει,
πριν ανατεθεί σε αυτόν η κατά την παράγραφο 1 διαχείριση, να ενηµερώνει τους δικαιούχους σχετικά µε τα δικαιώµατά τους κατά τις παραγράφους1 έως 5, καθώς και
για τους όρους άσκησης του δικαιώµατος που προβλέπεται στο άρθρο 14. Η ενηµέρωση γίνεται, µεταξύ άλλων,
τουλάχιστον µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης και επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας µε τον δικαιούχο.
Άρθρο 13
Εισδοχή µέλους
(άρθρο 6 της Οδηγίας)
1. Ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δέχεται
και εγγράφει ως µέλη δικαιούχους και οντότητες που εκπροσωπούν δικαιούχους, καθώς και άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και ενώσεις δικαιούχων,
εφόσον πληρούνται οι όροι εισόδου, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις. Οι όροι εισδοχής και εγγραφής περιλαµβάνονται στο καταστατικό και δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του οργανισµού. Αν ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης, απορρίψει το αίτηµα εισδοχής, οφείλει
να παρέχει στον αιτούντα, σαφή αιτιολογία και εξήγηση
των λόγων της απόφασής του.

2. Το καταστατικό του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης οφείλει να προβλέπει κατάλληλους και αποτελεσµατικούς µηχανισµούς για τη συµµετοχή όλων των µελών του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισµού. Η εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών µελών
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι δίκαιη
και ισορροπηµένη.
3. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης υποχρεούται
να δίνει τη δυνατότητα στα µέλη του, ή στους αντίστοιχα εκπροσωπούµενους δικαιούχους να επικοινωνούν µε
αυτόν µε ηλεκτρονικά µέσα ακόµη και για την άσκηση
των δικαιωµάτων τους.
4. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης τηρεί αρχεία
των µελών του ή των αντίστοιχα εκπροσωπούµενων δικαιούχων, τα οποία επικαιροποιεί τακτικά και σε κάθε περίπτωση κάθε µήνα. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να υποβάλλει στον ΟΠΙ ετησίως και έως την
20ή Ιανουαρίου πλήρη κατάλογο µε τα µέλη του ή τους
εκπροσωπούµενους αντίστοιχα δικαιούχους του, µαζί µε
τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους.
Άρθρο 14
Άδειες µη εµπορικής χρήσης
(άρθρο 5 παράγραφος 3 της Οδηγίας)
1. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωµα να χορηγούν άδειες µη εµπορικής χρήσης δικαιωµάτων, κατηγοριών εξουσιών ή ειδών έργων και αντικειµένων προστασίας της επιλογής τους.
2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης καθορίζουν τους όρους µε
βάση τους οποίους οι δικαιούχοι χορηγούν άδειες µη εµπορικής χρήσης µε υποχρέωση ενηµέρωσης των δικαιούχων για τις επιλογές τους και παροχής της µεγαλύτερης δυνατής ευχέρειας στην άσκηση των σχετικών δικαιωµάτων τους.
Άρθρο 15
Δικαιώµατα δικαιούχων που δεν είναι µέλη οργανισµού
συλλογικής διαχείρισης
(άρθρο 7 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 13, το άρθρο 27, η
παράγραφος 2 του άρθρου 38 και το άρθρο 42 εφαρµόζονται και σε δικαιούχους, που αν και δεν είναι εγγεγραµµένα µέλη των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, έχουν, από τον νόµο ή µέσω µεταβίβασης, άδειας ή
οποιασδήποτε άλλης συµβατικής συµφωνίας, το δικαίωµα είσπραξης µέρους των εσόδων από δικαιώµατα.
Άρθρο 16
Υποχρέωση ενηµέρωσης για τα έργα των δικαιούχων
Οι δικαιούχοι που έχουν αναθέσει σε οργανισµό συλλογικής διαχείρισης τη διαχείριση του συνόλου των έργων τους οφείλουν να ενηµερώνουν εγγράφως για τα
έργα που έχουν δηµοσιεύσει µε οποιονδήποτε τρόπο,
καθώς και για οποιοδήποτε νέο έργο που δηµοσιεύεται
µετά την ανάθεση της διαχείρισης στον οργανισµό. Στο
πλαίσιο αυτό ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης υπενθυµίζει ετησίως στους δικαιούχους την υποχρέωση
αυτή και ταυτόχρονα τους παρέχει τη δυνατότητα να
τον ενηµερώνουν µε ηλεκτρονικά µέσα.
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Άρθρο 17
Έσοδα από δικαιώµατα
(άρθρο 11 της Οδηγίας)

Άρθρο 18
Κρατήσεις
(άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 της Οδηγίας )

1. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης πρέπει να επιδεικνύει επιµέλεια όσον αφορά στη συλλογή και στη
διαχείριση των εσόδων από τα δικαιώµατα. Στα έσοδα από δικαιώµατα συµπεριλαµβάνονται και οι τόκοι από την
επένδυση των εσόδων από τα δικαιώµατα αυτά. Για τον
σκοπό του πρώτου εδαφίου οι οργανισµοί συλλογικής
διαχείρισης οφείλουν να διατηρούν κατάλληλα µητρώα
µελών, αδειών και χρήσεων των έργων και άλλων αντικειµένων προστασίας. Τα σχετικά στοιχεία που απαιτούνται για την αποτελεσµατική συλλογική διαχείριση των
δικαιωµάτων παρέχονται, επίσης, από τους δικαιούχους
και τους χρήστες και ελέγχονται από τον οργανισµό
συλλογικής διαχείρισης.
2. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης τηρεί ξεχωριστά στους λογαριασµούς του: α) έσοδα από δικαιώµατα
και κάθε έσοδο που προκύπτει από την επένδυση εισπράξεων από δικαιώµατα και β) ίδια περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει και έσοδα που προκύπτουν από τα εν
λόγω περιουσιακά στοιχεία, από τα έξοδα διαχείρισης ή
από άλλες δραστηριότητες.
3. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δεν έχει το
δικαίωµα να χρησιµοποιεί τα έσοδα από τα δικαιώµατα ή
έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων
από τα δικαιώµατα για σκοπούς άλλους πλην της διανοµής τους στους δικαιούχους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κράτησης ή συµψηφισµού των εξόδων διαχείρισης
ή οι περιπτώσεις χρήσης εσόδων από δικαιώµατα ή εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση αυτών βάσει αποφάσεων που λαµβάνονται δυνάµει της παραγράφου 2
του άρθρου 9 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 10.
4. Αν ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης επενδύει
έσοδα από τα δικαιώµατα ή έσοδα που προκύπτουν από
την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώµατα, πράττει
τούτο µε γνώµονα το βέλτιστο συµφέρον των δικαιούχων, τα δικαιώµατα των οποίων εκπροσωπεί, σύµφωνα
µε την επενδυτική πολιτική και την πολιτική για τον τρόπο διαχείρισης των πιθανών περιπτώσεων που µπορεί να
επηρεάσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την
επίτευξη των στόχων του οργανισµού που αναφέρονται
στις περιπτώσεις ε΄ και θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 και λαµβάνοντας υπόψη τους εξής κανόνες:
α) όπου υπάρχει πιθανή σύγκρουση συµφερόντων, ο
οργανισµός συλλογικής διαχείρισης διασφαλίζει ότι η επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το συµφέρον των εν
λόγω δικαιούχων,
β) τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται κατά τρόπο που να εγγυάται την ασφάλεια, την ποιότητα, τη ρευστότητα και την κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του,
γ) τα στοιχεία του ενεργητικού είναι προσηκόντως
διαφοροποιηµένα, προκειµένου να αποφεύγεται η υπέρµετρη εξάρτηση από κάποιο συγκεκριµένο στοιχείο αλλά και η συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο στο
σύνολό του.

1. Οι κρατήσεις πρέπει να είναι εύλογες σε συνάρτηση
µε τις υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισµός συλλογικής
διαχείρισης στους δικαιούχους και καθορίζονται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων.
2. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης παρέχει στον
δικαιούχο που του αναθέτει τη διαχείριση των δικαιωµάτων του, και πριν ακόµη λάβει τη συναίνεση του δικαιούχου για τη διαχείριση αυτή, τεκµηριωµένες πληροφορίες
για τα έξοδα διαχείρισης και για τις λοιπές κρατήσεις επί των εσόδων από δικαιώµατα και επί των εσόδων από
την επένδυση των εσόδων από δικαιώµατα.
3. Τα έξοδα διαχείρισης του οργανισµού συλλογικής
διαχείρισης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δικαιολογηµένες και τεκµηριωµένες δαπάνες για τη διαχείριση των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Τα έξοδα διαχείρισης δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά κατά µέσο όρο ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των ακαθάριστων εσόδων του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης από δικαιώµατα. Από το ποσοστό αυτό εξαιρούνται οι δαπάνες
δικαστικής διεκδίκησης των δικαιωµάτων των µελών του
οργανισµού. Στις δαπάνες δικαστικής διεκδίκησης συµπεριλαµβάνεται αποκλειστικά το σύνολο του ποσού
που καταβάλλεται υποχρεωτικά και επί αποδείξει για την
εισαγωγή της υπόθεσης στο δικαστήριο και τη διεξαγωγή της δίκης και αφορά τα σχετικά ιδίως δικαστικά ένσηµα, µεγαρόσηµα, παράβολα και γραµµάτια. Το ποσοστό
αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης αποτελεί µέλος ενιαίου
οργανισµού συλλογικής διαχείρισης. Το ποσοστό του
οργανισµού συλλογικής διαχείρισης-µέλους συνυπολογίζεται µε το ποσοστό του ενιαίου οργανισµού συλλογικής διαχείρισης σε σχέση µε τη διαχείριση που ασκεί ο
τελευταίος για λογαριασµό του πρώτου. Εύλογη υπέρβαση του ορίου επιτρέπεται ύστερα από σχετική οικονοµοτεχνική µελέτη, την κατάρτιση της οποίας µπορεί να
ζητήσει το διοικητικό συµβούλιο του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, ύστερα από πρόταση του εποπτικού
συµβουλίου, που είναι δεσµευτική και µόνο εάν τα αποτελέσµατα της µελέτης γίνουν δεκτά από το εποπτικό
συµβούλιο. Το ποσοστό αυτό είκοσι τοις εκατό (20%)
δεν ισχύει για νεοσυσταθέντες οργανισµούς συλλογικής
διαχείρισης και µέχρι και για τρία (3) έτη από την έναρξη
λειτουργίας τους, υπό τον όρο ότι στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου εξετάζεται και διαπιστώνεται από
τη γενική συνέλευση ή το εποπτικό συµβούλιο για τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 50 η ανάγκη να διατηρηθεί η υπέρβαση του ανωτέρω ποσοστού
είκοσι τοις εκατό (20%).
4. Όσα ισχύουν για τη χρήση και τη διαφάνεια στη
χρήση των ποσών που κρατούνται ή συµψηφίζονται µε
τα έξοδα διαχείρισης εφαρµόζονται και σε οποιεσδήποτε άλλες κρατήσεις πραγµατοποιούνται για να καλυφθούν έξοδα που προκύπτουν από τη διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωµάτων.
5. Για τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης των
οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερβαί-
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νουν το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, τα έξοδα διαχείρισης δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά κατά µέσο όρο ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) των ακαθάριστων εσόδων του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης.
Άρθρο 19
Διανοµή των ποσών που οφείλονται
στους δικαιούχους
(άρθρο 13 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας)
1. Η διανοµή στους δικαιούχους λαµβάνει χώρα κατ’ αναλογία, όσο αυτό είναι δυνατόν, προς την πραγµατική
χρήση των έργων τους.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου
21 και του άρθρου 37, οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης, διανέµουν και καταβάλλουν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους τακτικά, επιµελώς, µε ακρίβεια
και σύµφωνα µε τον κανονισµό διανοµής. Κάθε οργανισµός συλλογικής διαχείρισης ή τα µέλη του, που είναι οντότητες που εκπροσωπούν δικαιούχους, διανέµουν και
καταβάλλουν τα ποσά αυτά στους δικαιούχους το συντοµότερο δυνατόν και το αργότερο εννέα (9) µήνες από το τέλος του φορολογικού έτους, εντός του οποίου
εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώµατα, εκτός εάν αντικειµενικοί λόγοι, που σχετίζονται ιδίως µε την υποβολή αναφορών εκ µέρους των χρηστών, τον προσδιορισµό των δικαιωµάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων
ή την αντιστοίχιση των πληροφοριών για έργα και άλλα
αντικείµενα προστασίας µε τους δικαιούχους, δεν επιτρέπουν στον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης - ή κατά περίπτωση στα µέλη του -, να τηρήσουν την προθεσµία αυτή.
3. Αν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους δεν
µπορεί να διανεµηθούν εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 2, επειδή οι σχετικοί δικαιούχοι δεν
µπορεί να ταυτοποιηθούν ή να εντοπιστούν και η εξαίρεση από την προθεσµία δεν έχει εφαρµογή, τα ποσά αυτά
πρέπει να τηρούνται χωριστά στους λογαριασµούς του
οργανισµού συλλογικής διαχείρισης.
4. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα σύµφωνα µε την παράγραφο 2 για
την ταυτοποίηση και τον εντοπισµό των δικαιούχων και
επαληθεύει τα αρχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 13, καθώς και άλλα άµεσα διαθέσιµα
αρχεία. Το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά τη λήξη της
προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 2, ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τα έργα και άλλα αντικείµενα προστασίας για τα
οποία ένας ή περισσότεροι δικαιούχοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή εντοπιστεί:
α) στους δικαιούχους που εκπροσωπεί ή, αν ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης έχει ως µέλη οντότητες
που εκπροσωπούν τους δικαιούχους, σε αυτές τις οντότητες και
β) σε όλους τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, µε τους οποίους έχει συνάψει συµβάσεις εκπροσώπησης.
Στις πληροφορίες του δεύτερου εδαφίου περιλαµβάνονται, όπου υπάρχουν, τα εξής:
αα) ο τίτλος του έργου ή άλλου αντικειµένου προστασίας,
ββ) το όνοµα του δικαιούχου,
γγ) το όνοµα του εκδότη ή παραγωγού,

δδ) κάθε άλλη σχετική διαθέσιµη πληροφορία, η οποία
µπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση του δικαιούχου.
Εάν τα προαναφερόµενα µέτρα δεν αποφέρουν αποτελέσµατα, ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης θέτει
τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση του κοινού το αργότερο ένα (1) έτος µετά τη λήξη της προθεσµίας των
τριών (3) µηνών.
5. Αν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους δεν
είναι δυνατό να διανεµηθούν µετά την παρέλευση τριών
(3) ετών από το τέλος του φορολογικού έτους εντός του
οποίου εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώµατα και εφόσον ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης έχει λάβει
όλα τα αναγκαία µέτρα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισµό των δικαιούχων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 4, τα ποσά αυτά θεωρούνται µη διανεµητέα. Η
διάταξη αυτή εφαρµόζεται και στα µη διανεµητέα ποσά
από την είσπραξη της εύλογης αµοιβής.
6. Η γενική συνέλευση των µελών του οργανισµού
συλλογικής διαχείρισης ή το εποπτικό συµβούλιο της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50 αντίστοιχα, αποφασίζει σχετικά µε τη χρήση των µη διανεµητέων ποσών σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 ή µε την παράγραφο 9 του άρθρου 10 αντίστοιχα, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος
των δικαιούχων να διεκδικήσουν τα ποσά αυτά από τον
οργανισµό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 51, εάν δεν έχουν παραγραφεί.
7. Μόνο το ήµισυ των µη διανεµητέων ποσών µπορεί
να χρησιµοποιηθεί από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50, για επενδύσεις, ενώ το υπόλοιπο ήµισυ µπορεί
να χρησιµοποιηθεί, χωριστά και κατά τρόπο ανεξάρτητο,
για τη χρηµατοδότηση υπηρεσιών κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχοµένου προς όφελος των
δικαιούχων. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των
µελών οργανισµού συλλογικής διαχείρισης ή του εποπτικού συµβουλίου της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50, µπορεί να αυξηθεί το ύψος των µη
διανεµητέων ποσών για επενδύσεις. Επίσης, η γενική
συνέλευση των µελών οργανισµού συλλογικής διαχείρισης ή το εποπτικό συµβούλιο της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50, αντίστοιχα, µπορεί να αποφασίζει ότι ένα µέρος των µη διανεµητέων ποσών θα
διανεµηθεί στους δικαιούχους, εφόσον αυτή η απόφαση
δεν προσκρούει στη δυνατότητα των δικαιούχων να
διεκδικούν και να λαµβάνουν τα ποσά που αντιστοιχούν
σε αξιώσεις τους οι οποίες δεν έχουν παραγραφεί.
8. Οι αξιώσεις των δικαιούχων για είσπραξη εσόδων από δικαιώµατα κατά των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης παραγράφονται σε δέκα (10) έτη από το τέλος του
φορολογικού έτους εντός του οποίου εισπράχθηκαν. Αν
δεν έχει γίνει ταυτοποίηση ή εντοπισµός των δικαιούχων, τα ως άνω δέκα (10) έτη υπολογίζονται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγράφου 4.
Άρθρο 20
Διαχείριση δικαιωµάτων δυνάµει
συµβάσεων εκπροσώπησης
(άρθρο 14 της Οδηγίας)
Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης υποχρεούται να
µην κάνει διακρίσεις εις βάρος των δικαιούχων, τα δικαιώµατα των οποίων διαχειρίζεται στο πλαίσιο συµβάσεων
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εκπροσώπησης, ιδίως σε σχέση µε τις ισχύουσες χρεώσεις, τα έξοδα διαχείρισης και τους όρους για την είσπραξη των εσόδων από τα δικαιώµατα και τη διανοµή
των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους.
Άρθρο 21
Κρατήσεις και πληρωµές που προβλέπονται
στις συµβάσεις εκπροσώπησης
(άρθρο15 παράγραφοι 1, 2 και 3 της Οδηγίας)
1. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δεν προβαίνει σε άλλες κρατήσεις πέραν των εξόδων διαχείρισης
επί των εσόδων από τα δικαιώµατα που διαχειρίζεται βάσει της σύµβασης εκπροσώπησης ή επί εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση των εν λόγω εσόδων από δικαιώµατα, εκτός εάν ο άλλος οργανισµός συλλογικής
διαχείρισης που είναι συµβαλλόµενο µέρος της σύµβασης εκπροσώπησης συναινεί ρητά σε τέτοιες κρατήσεις.
2. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης διανέµει και
καταβάλλει τα ποσά που οφείλονται σε άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης τακτικά, επιµελώς και µε
ακρίβεια και σε κάθε περίπτωση το συντοµότερο δυνατόν και το αργότερο εννέα (9) µήνες από το τέλος του
φορολογικού έτους, εντός του οποίου εισπράχθηκαν τα
έσοδα από τα δικαιώµατα, εκτός εάν αντικειµενικοί λόγοι, που σχετίζονται, ιδίως, µε την υποβολή αναφορών
εκ µέρους των χρηστών, τον προσδιορισµό των δικαιωµάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την αντιστοίχιση των πληροφοριών για τα έργα και άλλα αντικείµενα
προστασίας µε τους δικαιούχους, δεν επιτρέπουν στον
οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, να τηρήσει την προθεσµία αυτή.
3. Ο άλλος οργανισµός συλλογικής διαχείρισης ή, εφόσον αυτός έχει ως µέλη οντότητες που εκπροσωπούν
δικαιούχους, τα µέλη αυτά διανέµουν και καταβάλλουν
τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους το συντοµότερο δυνατόν και το αργότερο έξι (6) µήνες από την είσπραξη των ποσών αυτών, εκτός εάν αντικειµενικοί λόγοι, που σχετίζονται, ιδίως, µε την υποβολή αναφορών
εκ µέρους των χρηστών, τον προσδιορισµό των δικαιωµάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την αντιστοίχιση των πληροφοριών για έργα και άλλα αντικείµενα
προστασίας µε τους δικαιούχους, δεν επιτρέπουν στον
οργανισµό συλλογικής διαχείρισης ή, κατά περίπτωση,
στα µέλη του να τηρήσουν την προθεσµία αυτή.
Άρθρο 22
Άδειες χρήσης, καθορισµός ύψους αµοιβής
και εύλογης αµοιβής
(άρθρα 16 παράγραφοι 1 έως 4
και 35 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
1. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης και οι χρήστες διεξάγουν διαπραγµατεύσεις για τη χορήγηση αδειών χρήσης των δικαιωµάτων µε καλή πίστη και στο
πλαίσιο αυτό ανταλλάσσουν κάθε αναγκαία πληροφορία.
2. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης, προκειµένου
οι χρήστες να έχουν την ευχέρεια της χρήσης των έργων του ρεπερτορίου τους, αξιώνουν από αυτούς ποσοστιαία αµοιβή κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 32 του
ν. 2121/1993.

3. Οι όροι χορήγησης αδειών χρήσης βασίζονται σε αντικειµενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις. Κατά
τη χορήγηση αδειών χρήσης δικαιωµάτων που αφορούν
σε επιγραµµικές υπηρεσίες οι οργανισµοί συλλογικής
διαχείρισης δεν υποχρεούνται να χρησιµοποιούν ως
προηγούµενο τους όρους χορήγησης αδειών χρήσης
που έχουν συµφωνηθεί µε έναν χρήστη, όταν ο χρήστης
αυτός παρέχει ένα νέο είδος επιγραµµικής υπηρεσίας,
το οποίο είναι διαθέσιµο στο κοινό της ΕΕ για λιγότερο
από τρία (3) έτη.
4. Για τη χορήγηση άδειας οι χρήστες υποβάλλουν
σχετικό αίτηµα στον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης,
αναφέροντας µεταξύ άλλων τις πληροφορίες που είναι
απαραίτητες για τον σκοπό αυτόν. Μετά τη λήψη όλων
των σχετικών πληροφοριών ο οργανισµός συλλογικής
διαχείρισης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, χορηγεί
την άδεια, εκτός εάν συντρέχει λόγος άρνησης, τον οποίο γνωστοποιεί µε ειδική αιτιολογία εγγράφως στον
χρήστη και κοινοποιεί στον ΟΠΙ.
5. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης παρέχουν τη
δυνατότητα στους χρήστες να επικοινωνούν µε αυτούς
µε ηλεκτρονικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας να υποβάλλουν αναφορές σε σχέση µε τη χρήση άδειας.
6. Σε περίπτωση µη καταβολής αµοιβής για τη λήψη άδειας ή διαφωνίας ως προς το ύψος της αµοιβής που αξιώνει ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης, ο χρήστης
οφείλει πριν από οποιαδήποτε χρήση να προκαταβάλει
στον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης το αιτούµενο
ποσό αµοιβής ή εκείνο που θα έχει ορίσει και επιδικάσει
προσωρινά το Μονοµελές Πρωτοδικείο, κατόπιν αίτησης
είτε του χρήστη είτε του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, ως
συνήθως καταβαλλόµενο σε παρόµοιες περιπτώσεις ή
ως εύλογο, αν δεν υπάρχουν παρόµοιες περιπτώσεις.
Μετά από αγωγή που ασκεί ο οργανισµός συλλογικής
διαχείρισης, ή ο χρήστης, το αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο, που δικάζει κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών του ΚΠολΔ, προσδιορίζει οριστικά την αµοιβή και το ύψος αυτής και την επιδικάζει.
7. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ χρήστη και οργανισµού συλλογικής διαχείρισης ως προς το ύψος της εύλογης αµοιβής του άρθρου 49 του ν. 2121/1993 και τους
όρους πληρωµής της, το Μονοµελές Πρωτοδικείο, που
δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων,
καθορίζει αυτά προσωρινά, µετά από αίτηση του χρήστη
ή του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, και επιδικάζει
προσωρινά µέχρι το ήµισυ της εύλογης αµοιβής που καθόρισε. Για τον οριστικό προσδιορισµό του ύψους της
εύλογης αµοιβής και των όρων πληρωµής της εφαρµόζεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6.
8. Όλες οι οικονοµικές συναλλαγές των χρηστών µε
τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και µε τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 50, όπως
ιδίως η καταβολή της οφειλόµενης αµοιβής, γίνονται µέσω τραπεζικού συστήµατος είτε µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό µε δικαιούχο τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης
του άρθρου 50 και ρητή αναφορά στην περίοδο χρήσης
που αντιστοιχεί το καταβαλλόµενο ποσό είτε µε τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.
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Άρθρο 23
Αµοιβολόγια
(άρθρο 16 παράγραφοι 2 εδάφιο γ΄ και 3 της Οδηγίας)
1. Οι δικαιούχοι πρέπει να λαµβάνουν κατάλληλη αµοιβή για τη χρήση των έργων τους. Οι χρεώσεις πρέπει να
είναι εύλογες σε σχέση, µεταξύ άλλων, µε την οικονοµική αξία της χρήσης των δικαιωµάτων στο εµπόριο, αφού
ληφθούν υπόψη η φύση και η έκταση της χρήσης των έργων και άλλων αντικειµένων προστασίας, καθώς και σε
σχέση µε την οικονοµική αξία των υπηρεσιών που παρέχει ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης στον χρήστη.
Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης ενηµερώνουν τον
ενδιαφερόµενο χρήστη για τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των χρεώσεων αυτών.
2. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου, καταρτίζουν κατάλογο µε
τις αµοιβές που απαιτούν από τους χρήστες (αµοιβολόγιο), ο οποίος γνωστοποιείται στο κοινό µε ανάρτηση
στην ιστοσελίδα τους, όπως και κάθε µεταβολή αυτού
και κοινοποιείται στον ΟΠΙ, αµέσως, προκειµένου να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του τελευταίου σε µηχαναγνώσιµο µορφότυπο, σε σταθερό σηµείο απόθεσης
και εφόσον είναι δυνατό καθίσταται προσβάσιµο µέσω
διασυνδέσεων προγραµµατισµού εφαρµογών. Οι αναρτήσεις αυτές συνιστούν προϋπόθεση ισχύος του αµοιβολογίου. Κατά τη διαµόρφωση και εφαρµογή των αµοιβολογίων τους, οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να εφαρµόζουν αντικειµενικά κριτήρια, να ενεργούν χωρίς αυθαιρεσία και να µην προβαίνουν σε καταχρηστικές διακρίσεις.
3. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης και οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών µπορούν να καταρτίζουν συµφωνίες που ρυθµίζουν την αµοιβή, την οποία
καταβάλλει ο χρήστης σε κάθε κατηγορία δικαιούχων,
καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά τις σχέσεις των
µερών στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου και
του ν. 2121/1993. Οι συµφωνίες αυτές, όπως και κάθε
τροποποίηση αυτών, κοινοποιούνται αµέσως στον ΟΠΙ
και αναρτώνται στις ιστοσελίδες των µερών και του ΟΠΙ.
4. Οι διαφορές µεταξύ των οργανισµών συλλογικής
διαχείρισης και των χρηστών ως προς το ύψος της αµοιβής που πρέπει να καταβάλλει ο χρήστης είναι δυνατόν
να υπαχθούν σε διαιτησία µε συµφωνία. Οι διαιτητές ορίζονται από τον πίνακα που καταρτίζει κάθε δύο (2) έτη ο
ΟΠΙ, για την κατάρτιση του οποίου λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η γνώµη και των δύο µερών . Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται τα άρθρα 867 επ. ΚΠολΔ.
5. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης και οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών µπορούν να συµφωνήσουν εγγράφως και πριν ανακύψει διαφωνία, τον ορισµό
ενός προσώπου ως διαιτητή για τον καθορισµό της αµοιβής που πρέπει να καταβάλλει ο χρήστης. Ο διαιτητής ορίζεται από τον πίνακα που καταρτίζει κάθε δύο (2) έτη ο
ΟΠΙ, για την κατάρτιση του οποίου λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η γνώµη και των δύο πλευρών. Ο διαιτητής
µπορεί να διατάξει την προκαταβολή του ποσού µέχρις
ότου ορίσει το οριστικό ύψος της οφειλόµενης αµοιβής.
Ο διαιτητής που έχει έτσι οριστεί είναι αποκλειστικά αρµόδιος για την επίλυση της διαφωνίας και η απόφαση
του είναι εκτελεστή. Διαιτητή µπορεί να έχει ορίσει και ο
Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού και η προσφυγή
σε αυτόν για την επίλυση της διαφοράς εξαρτάται από
τη βούληση των µερών.

Άρθρο 24
Υποχρεώσεις χρηστών
(άρθρο 17 της Οδηγίας )
1. Οι χρήστες οφείλουν να παραδίδουν στον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης το πρώτο δεκαπενθήµερο
κάθε εξαµήνου, εκτός εάν άλλως έχει συµφωνηθεί, καταλόγους των έργων που έχουν χρησιµοποιήσει ή παραγάγει ή πωλήσει ή εκµισθώσει ή δανείσει ή εκτελέσει δηµόσια ή µεταδώσει ραδιοτηλεοπτικά ή παρουσιάσει στο
κοινό το αµέσως προηγούµενο εξάµηνο ή το αντίστοιχα
συµφωνηθέν χρονικό διάστηµα, µε µνεία του ακριβούς
αριθµού των αντιτύπων που είχαν παραχθεί ή διατεθεί,
καθώς και της συχνότητας των δηµόσιων εκτελέσεων, όπως και όλες τις συναφείς πληροφορίες που διαθέτουν
σχετικά µε τη χρήση των δικαιωµάτων που εκπροσωπεί ο
οργανισµός συλλογικής διαχείρισης και που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή των αµοιβολογίων, την είσπραξη των εσόδων από δικαιώµατα και τη διανοµή και καταβολή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους. Όλες οι ως άνω πληροφορίες υποβάλλονται βάσει ορισµένου µορφότυπου που παρέχεται σε αυτούς από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, ο οποίος λαµβάνει υπόψη για τη διαµόρφωσή του υφιστάµενα βιοµηχανικά
πρότυπα. Ο µορφότυπος αυτός είναι ενιαίος για κάθε κατηγορία χρήσης για όλους τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, που υποχρεούνται να αποστέλλουν
σχετικό υπόδειγµα στον ΟΠΙ. Η υποχρέωση του χρήστη
υποβολής αναφοράς βάσει του µορφότυπου περιλαµβάνεται στην άδεια χρήσης που συνάπτει µε τον οργανισµό
συλλογικής διαχείρισης.
2. Σε περίπτωση παράβασης από χρήστη της παραπάνω υποχρέωσης, ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης,
µπορεί να επιβάλει σε αυτόν προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%) επί της οφειλόµενης αµοιβής. Αν ο χρήστης παραβιάζει τη συγκεκριµένη υποχρέωση πάνω από δύο (2)
φορές, ο οργανισµός µπορεί να επιβάλει προσαύξηση
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της οφειλόµενης αµοιβής ή να καταγγείλει τη σύµβαση.
Άρθρο 25
Παροχή πληροφοριών προς τους δικαιούχους
σχετικά µε τη διαχείριση των δικαιωµάτων τους
(άρθρο 18 της Οδηγίας)
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, του άρθρου 26 και της παραγράφου 2 του άρθρου 37, κάθε οργανισµός συλλογικής διαχείρισης, διαθέτει το αργότερο εννέα (9) µήνες µετά το τέλος κάθε έτους χρήσης σε κάθε δικαιούχο, στον οποίο έχει αναγνωρίσει τα έσοδα που του αναλογούν από δικαιώµατα
για το συγκεκριµένο έτος χρήσης, ανεξαρτήτως αν αυτά
του έχουν καταβληθεί ή όχι, τουλάχιστον τις ακόλουθες
πληροφορίες:
α) τα στοιχεία επικοινωνίας που ο δικαιούχος έχει εξουσιοδοτήσει τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης
να χρησιµοποιεί για την ταυτοποίηση και τον εντοπισµό
του,
β) τα έσοδα από τα δικαιώµατα που αναλογούν στον
δικαιούχο,
γ) τα ποσά που καταβάλλονται από τον οργανισµό
συλλογικής διαχείρισης στον δικαιούχο ανά κατηγορία
εξουσιών που διαχειρίζεται και ανά είδος χρήσης,
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δ) την περίοδο κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η
χρήση, στην οποία αντιστοιχούν τα αναλογούντα ποσά
που αναγνωρίστηκαν και καταβλήθηκαν στον δικαιούχο,
εκτός εάν αντικειµενικοί λόγοι, που σχετίζονται µε την
υποβολή αναφορών εκ µέρους των χρηστών, δεν επιτρέπουν στον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης να παράσχει τις πληροφορίες αυτές,
ε) τις κρατήσεις που γίνονται για τα έξοδα διαχείρισης,
στ) τις κρατήσεις που γίνονται για κάθε σκοπό εκτός
των εξόδων διαχείρισης,
ζ) τα έσοδα από δικαιώµατα που αναλογούν στον δικαιούχο και τα οποία δεν έχουν καταβληθεί για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
2. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης που έχει ως
µέλη οντότητες που είναι αρµόδιες για την περαιτέρω
διανοµή των εσόδων από τα δικαιώµατα σε δικαιούχους,
παρέχει στις οντότητες αυτές τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν οι εν λόγω οντότητες
δεν έχουν ήδη στην κατοχή τους τις πληροφορίες αυτές.
Οι οντότητες αυτές οφείλουν να διαθέτουν τις πιο πάνω
πληροφορίες το αργότερο εννέα (9) µήνες µετά το τέλος κάθε έτους χρήσης σε κάθε δικαιούχο, στον οποίον
έχουν αναγνωρίσει τα έσοδα που του αναλογούν από δικαιώµατα για το συγκεκριµένο έτος χρήσης, ανεξαρτήτως εάν αυτά του έχουν καταβληθεί ή όχι.
Άρθρο 26
Παροχή πληροφοριών προς άλλους οργανισµούς
συλλογικής διαχείρισης σχετικά µε τη διαχείριση
των δικαιωµάτων δυνάµει συµβάσεων εκπροσώπησης
(άρθρο 19 της Οδηγίας)
Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης διαθέτει το αργότερο εννέα (9) µήνες µετά το τέλος κάθε έτους χρήσης και µε ηλεκτρονικά µέσα στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης για λογαριασµό των οποίων αναλαµβάνει τη διαχείριση δικαιωµάτων στο πλαίσιο σύµβασης
εκπροσώπησης για το συγκεκριµένο έτος χρήσης, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τα έσοδα από τα δικαιώµατα που αναλογούν και τα
ποσά που καταβάλλονται από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης ανά κατηγορία εξουσιών που διαχειρίζεται και ανά είδος χρήσης για τα δικαιώµατα που διαχειρίζεται σύµφωνα µε τη σύµβαση εκπροσώπησης, β) τα έσοδα από δικαιώµατα που τους αναλογούν και τα οποία
δεν έχουν καταβληθεί για οποιαδήποτε χρονική περίοδο,
γ) τις κρατήσεις που γίνονται για τα έξοδα διαχείρισης,
δ) τις κρατήσεις που γίνονται για κάθε σκοπό εκτός των
εξόδων διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18, ε)
πληροφορίες για τη χορήγηση ή µη αδειών σε σχέση µε
τα έργα και άλλα ζητήµατα που προβλέπονται στη σύµβαση εκπροσώπησης, στ) αποφάσεις που εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των µελών του οργανισµού
συλλογικής διαχείρισης ή του εποπτικού συµβουλίου της
ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 51 αντίστοιχα, εφόσον οι αποφάσεις αυτές αφορούν τη διαχείριση των δικαιωµάτων δυνάµει της σύµβασης εκπροσώπησης.

Άρθρο 27
Παροχή πληροφοριών προς δικαιούχους, άλλους
οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης
και χρήστες κατόπιν αιτήµατος
(άρθρο 20 της Οδηγίας)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 34, ο οργανισµός
συλλογικής διαχείρισης, διαθέτει, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος, σε οποιονδήποτε οργανισµό συλλογικής
διαχείρισης, για λογαριασµό του οποίου αναλαµβάνει τη
διαχείριση δικαιωµάτων στο πλαίσιο µιας σύµβασης εκπροσώπησης ή σε οποιονδήποτε δικαιούχο ή σε οποιονδήποτε χρήστη ακόµη και δυνητικό µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τα έργα
ή άλλα αντικείµενα προστασίας που εκπροσωπούν τα δικαιώµατα που διαχειρίζονται, απευθείας ή στο πλαίσιο
συµβάσεων εκπροσώπησης και τις επικράτειες που καλύπτονται, ή β) αν λόγω του πεδίου εφαρµογής της δραστηριότητας του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης τα
έργα αυτά ή άλλα αντικείµενα προστασίας δεν µπορούν
να προσδιοριστούν, τους τύπους των έργων ή άλλων αντικειµένων προστασίας που εκπροσωπούν, τα δικαιώµατα που διαχειρίζονται, και τις επικράτειες που καλύπτονται.
2. Η κατά την παράγραφο 1 υποχρέωση των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, υφίσταται και για τις ανάγκες διενέργειας καλόπιστης επιµελούς αναζήτησης από τους φορείς χρήσης ορφανών έργων για την ταυτοποίηση και τον εντοπισµό των δικαιούχων σύµφωνα µε
τις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 27Α του ν.
2121/1993 που προστέθηκε µε το άρθρο 7 του ν.
4212/2013 (Α΄ 257).
Άρθρο 28
Δηµοσιοποίηση πληροφοριών
(άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)
1. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης, αναρτά στην
ιστοσελίδα του τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το καταστατικό του,
β) τους όρους εισόδου µέλους και λήξης της σύµβασης ανάθεσης για τη διαχείριση των δικαιωµάτων, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο καταστατικό του,
γ) τις τυποποιηµένες συµβάσεις αδειών χρήσης και τα
ισχύοντα αµοιβολόγια, στα οποία περιλαµβάνονται και οι
εκπτώσεις, αν υπάρχουν,
δ) συµφωνίες µε αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών
για τον καθορισµό αµοιβών,
ε) τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 31 πρόσωπα
που διαχειρίζονται τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες
του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, τα µέλη του διοικητικού και του εποπτικού συµβουλίου, τον γενικό διευθυντή,
στ) τον τρόπο διανοµής των ποσών που οφείλονται
στους δικαιούχους και τον κανονισµό διανοµής δικαιωµάτων ανά κατηγορία δικαιούχων, στον οποίο αποτυπώνεται η ακριβής µέθοδος διανοµής,
ζ) τα έξοδα διαχείρισης και τον τρόπο υπολογισµού
τους,
η) τις κρατήσεις, πλην των εξόδων διαχείρισης, επί
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των εσόδων από τα δικαιώµατα και επί των εσόδων από
την επένδυση των εσόδων αυτών,
θ) τον κατάλογο των συµβάσεων εκπροσώπησης, τις
οποίες έχει συνάψει και τα ονόµατα των αντισυµβαλλόµενων οργανισµών συλλογικής διαχείρισης,
ι) τη χρήση των µη διανεµητέων ποσών, συµπεριλαµβανοµένης της διάθεσης ποσών για κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες,
ια) τις διαδικασίες χειρισµού καταγγελιών και επίλυσης διαφορών που είναι διαθέσιµες σύµφωνα µε τα άρθρα 42 και 44 έως 45,
ιβ) την κατά το άρθρο 29 ετήσια έκθεση διαφάνειας,
ιγ) τους κατά το άρθρο 14 όρους χορήγησης αδειών µη
εµπορικής χρήσης,
ιδ) τον µορφότυπο βάσει του οποίου υποβάλλονται από τον χρήστη στον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης
οι απαραίτητες πληροφορίες για τη χρήση του έργου βάσει του άρθρου 24,
ιε) τις διαδικασίες για τη διόρθωση των δεδοµένων της
παραγράφου 3 του άρθρου 33 ή των πληροφοριών που
παρέχονται βάσει του άρθρου 34,
ιστ) την απόφαση επιβολής κύρωσης στον οργανισµό
συλλογικής διαχείρισης, αν υπάρχει,
ιζ) τα κριτήρια περιορισµού του δικαιώµατος ψήφου
στη γενική συνέλευση των µελών οργανισµού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50 και
ιη) τα δικαιώµατα των δικαιούχων που περιλαµβάνονται στις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 12 και
ιθ) το ρεπερτόριό του, το οποίο οφείλει να επικαιροποιεί τουλάχιστον ανά έξι (6) µήνες.
2. Ο οργανισµός συλλογικής προστασίας αναρτά στην
ιστοσελίδα του τουλάχιστον τις πληροφορίες των περιπτώσεων α΄, ε΄, ια΄, ιστ΄ και ιζ΄.
3. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης και οι οργανισµοί συλλογικής προστασίας αναρτούν τις ως άνω πληροφορίες σε µηχαναγνώσιµο µορφότυπο και σε σταθερό
σηµείο απόθεσης και τις τηρούν επικαιροποιηµένες.
Άρθρο 29
Ετήσια έκθεση διαφάνειας
(άρθρο 22 παράγραφοι 1, 3 και 4 της Οδηγίας)
1. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης, ανεξάρτητα
από τη νοµική µορφή του, οφείλει να καταρτίζει και να
δηµοσιεύει ετήσια έκθεση διαφάνειας, µαζί µε την ειδική
έκθεση, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, για κάθε
φορολογικό έτος το αργότερο µέσα σε οκτώ (8) µήνες
µετά το τέλος του έτους. Η ετήσια έκθεση διαφάνειας
δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, όπου και παραµένει διαθέσιµη στο κοινό για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.
2. Η ειδική έκθεση αφορά στη χρήση των ποσών που
δαπανώνται για τους σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και περιλαµβάνει
τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30.
3. Οι οικονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται στην
περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 30, καθώς
και κάθε οικονοµική πληροφορία που αναφέρεται στις
περιπτώσεις ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 ελέγχονται από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, οι οποίοι συ-

ντάσσουν σχετική έκθεση. Η έκθεση αυτή δηµοσιεύεται
ολόκληρη στην ετήσια έκθεση διαφάνειας.
4. Διατάξεις άλλων νόµων αναφορικά µε την οικονοµική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 30
Περιεχόµενο έκθεσης διαφάνειας
(παράρτηµα της Οδηγίας)
1. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ετήσια έκθεση διαφάνειας είναι οι εξής:
α) οικονοµικές καταστάσεις που περιλαµβάνουν ισολογισµό ή δήλωση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,
λογαριασµό των εσόδων και των δαπανών του φορολογικού έτους και κατάσταση ταµειακών ροών,
β) έκθεση για τις δραστηριότητες του φορολογικού έτους,
γ) πληροφορίες σχετικά µε την άρνηση χορήγησης άδειας σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 22,
δ) περιγραφή της νοµικής δοµής και της δοµής διακυβέρνησης του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης,
ε) πληροφορίες για άλλες οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, εν όλω ή εν µέρει, από τον
οργανισµό συλλογικής διαχείρισης,
στ) πληροφορίες σχετικά µε το συνολικό ποσό των αµοιβών που καταβλήθηκαν στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 κατά το προηγούµενο έτος, και
για άλλες παροχές που χορηγούνται σε αυτούς,
ζ) οικονοµικές πληροφορίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 2,
η) ειδική έκθεση σχετικά µε τη χρήση των ποσών που
δαπανώνται για τους σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η έκθεση περιέχει
τις πληροφορίες της παραγράφου 3.
2. Οικονοµικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ετήσια έκθεση διαφάνειας είναι οι εξής:
α) οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε τα έσοδα από
τα δικαιώµατα, ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη
διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης και ανά είδος χρήσης, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι πληροφορίες σχετικά µε τα έσοδα που προκύπτουν για την επένδυση των εσόδων, από τα δικαιώµατα και τη χρήση των εσόδων αυτών (είτε αυτά διανέµονται σε δικαιούχους ή σε άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης είτε χρησιµοποιούνται µε άλλον τρόπο),
β) οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε το κόστος της
διαχείρισης δικαιωµάτων και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης
στους δικαιούχους, µε αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:
αα) όλων των λειτουργικών και χρηµατοδοτικών δαπανών, µε κατανοµή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων
τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισµός συλλογικής
διαχείρισης και, αν οι δαπάνες είναι έµµεσες και δεν
µπορεί να καταλογιστούν σε µία ή περισσότερες κατηγορίες εξουσιών, επεξήγηση της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε για την κατανοµή αυτών των έµµεσων δαπανών,
ββ) των λειτουργικών και χρηµατοδοτικών δαπανών,
µε κατανοµή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη
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διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης και, αν οι δαπάνες είναι έµµεσες και δεν µπορεί
να καταλογιστούν σε µία ή περισσότερες κατηγορίες εξουσιών, επεξήγηση της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε
για την κατανοµή των έµµεσων δαπανών µόνο όσον αφορά στη διαχείριση των δικαιωµάτων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα διαχείρισης που κρατούνται
ή συµψηφίζονται µε τα έσοδα από δικαιώµατα ή µε έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από δικαιώµατα σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 17
και του άρθρου 18,
γγ) των λειτουργικών και χρηµατοδοτικών δαπανών
σε σχέση µε υπηρεσίες, εκτός από τη διαχείριση των δικαιωµάτων αλλά συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών,
δδ) των πόρων που χρησιµοποιήθηκαν για την κάλυψη
των δαπανών,
εε) των κρατήσεων που πραγµατοποιήθηκαν επί των εσόδων από τα δικαιώµατα, µε κατανοµή ανά κατηγορία
εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης, ανά είδος χρήσης και
σκοπό κράτησης, όπως δαπανών που σχετίζονται µε τη
διαχείριση των δικαιωµάτων,
στστ) των ποσοστών που αντιπροσωπεύουν το κόστος
της διαχείρισης δικαιωµάτων και άλλων υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης σε δικαιούχους σε σύγκριση µε τα έσοδα από τα δικαιώµατα κατά το οικείο φορολογικό έτος, ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο
οργανισµός συλλογικής διαχείρισης, και αν οι δαπάνες
είναι έµµεσες και δεν µπορεί να καταλογιστούν σε µία ή
περισσότερες κατηγορίες εξουσιών, επεξήγηση της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε για την κατανοµή των έµµεσων δαπανών.
γ) Οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε τα ποσά που
οφείλονται στους δικαιούχους µε αναλυτική περιγραφή
τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:
αα) του συνολικού ποσού που αναλογεί σε δικαιούχους µε κατανοµή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων
τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισµός συλλογικής
διαχείρισης και ανά είδος χρήσης,
ββ) του συνολικού ποσού που καταβάλλεται σε δικαιούχους µε κατανοµή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης και ανά είδος χρήσης,
γγ) της συχνότητας των πληρωµών, µε κατανοµή ανά
κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης και είδος
χρήσης,
δδ) του συνολικού ποσού που έχει εισπραχθεί αλλά
δεν έχει ακόµη προσδιοριστεί το ποσό που αναλογεί
στους δικαιούχους, µε κατανοµή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης και ανά είδος χρήσης και
µε υπόδειξη του φορολογικού έτους κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα ποσά αυτά,
εε) του συνολικού ποσού που αναλογεί στους δικαιούχους και δεν τους έχει ακόµη διανεµηθεί, µε κατανοµή
ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει
αναλάβει ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης και είδος χρήσης και µε υπόδειξη του φορολογικού έτους κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα ποσά αυτά,

στστ) αν ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δεν έχει πραγµατοποιήσει την κατανοµή και τις πληρωµές εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 2
του άρθρου 19, τους λόγους της καθυστέρησης,
ζζ) των συνολικών µη διανεµητέων ποσών µαζί µε επεξήγηση της χρήσης των ποσών αυτών.
δ) Πληροφορίες για τις σχέσεις µε άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, µε περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:
αα) των ποσών που λαµβάνονται από άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και των ποσών που καταβάλλονται σε άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, µε κατανοµή ανά κατηγορία εξουσιών και ανά είδος
χρήσης και ανά οργανισµό συλλογικής διαχείρισης,
ββ) των εξόδων διαχείρισης και άλλων κρατήσεων επί
των εσόδων από δικαιώµατα που οφείλονται σε άλλους
οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, µε κατανοµή ανά
κατηγορία εξουσιών και ανά είδος χρήσης και ανά οργανισµό συλλογικής διαχείρισης,
γγ) των εξόδων διαχείρισης και άλλων κρατήσεων επί
των ποσών που καταβλήθηκαν από άλλους οργανισµούς
συλλογικής διαχείρισης, µε κατανοµή ανά κατηγορία εξουσιών και ανά οργανισµό συλλογικής διαχείρισης,
δδ) των ποσών που διανεµήθηκαν απευθείας σε δικαιούχους που προέρχονται από άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, µε κατανοµή ανά κατηγορία εξουσιών και ανά οργανισµό συλλογικής διαχείρισης σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 37.
3. Στην ειδική έκθεση της παραγράφου 2 του άρθρου
29 περιέχονται:
α) τα ποσά που δαπανώνται για κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του
φορολογικού έτους, µε κατανοµή των ποσών ανά υπηρεσία. Οι κατηγορίες εξουσιών από τις οποίες προέρχεται
το ποσό και το µερίδιο της κάθε κατηγορίας, καθώς και ο
τρόπος χρήσης του ποσού καταγράφονται ανά υπηρεσία,
β) οι πληροφορίες και επεξηγήσεις για τη χρήση των
εν λόγω ποσών ανά είδος υπηρεσίας, οι αποδέκτες, τα
έξοδα διαχείρισης του οργανισµού για τη χρηµατοδότηση κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και τα ποσά που πράγµατι δαπανήθηκαν για
τις υπηρεσίες αυτές.
Άρθρο 31
Υποχρεώσεις των προσώπων που διαχειρίζονται
τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οργανισµού
συλλογικής διαχείρισης
(άρθρο 10 της Οδηγίας)
1. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης, λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τις επιχειρηµατικές δραστηριότητές του, όπως τα
µέλη του διοικητικού συµβουλίου, ο γενικός διευθυντής
και οι διευθυντές, να ενεργούν σωστά, συνετά και κατάλληλα, µε την εφαρµογή κατάλληλων διοικητικών και
λογιστικών διαδικασιών, καθώς και µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου.
2. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης θεσπίζουν
και εφαρµόζουν διαδικασίες, ώστε να αποφεύγονται οι
συγκρούσεις συµφερόντων και, αν τέτοιες συγκρούσεις
δεν µπορεί να αποφευχθούν, να µπορούν να εντοπίζουν,
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να διαχειρίζονται, να παρακολουθούν και να γνωστοποιούν πραγµατικές ή δυνητικές συγκρούσεις συµφερόντων, κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται η αρνητική επίδρασή τους στα συλλογικά συµφέροντα των δικαιούχων
που εκπροσωπεί ο οργανισµός. Οι διαδικασίες του προηγούµενου εδαφίου περιλαµβάνουν τουλάχιστον την υποβολή ατοµικής δήλωσης προς τη γενική συνέλευση
των µελών του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης ή
προς το εποπτικό συµβούλιο της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50 από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πριν από την ανάληψη
των καθηκόντων τους και στη συνέχεια σε ετήσια βάση.
Η ως άνω δήλωση περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) οποιαδήποτε συµφέροντα έχει στον οργανισµό
συλλογικής διαχείρισης,
β) κάθε αµοιβή, αποζηµίωση ή παροχή που έλαβε από
τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος, στις οποίες περιλαµβάνονται
και οι συνταξιοδοτικές, ασφαλιστικές παροχές, οι παροχές σε είδος και άλλα είδη παροχών,
γ) τα ποσά που έλαβε κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος ως δικαιούχος από τον οργανισµό συλλογικής
διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του
άρθρου 50,
δ) δήλωση σχετικά µε οποιαδήποτε πραγµατική ή δυνητική σύγκρουση µεταξύ προσωπικών συµφερόντων
και συµφερόντων του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης ή µεταξύ υποχρεώσεων έναντι του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, και υποχρεώσεων έναντι οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νοµικού προσώπου.
Άρθρο 32
Ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης
(άρθρο 36 παράγραφοι 1 και 2 παρ. 4 της Οδηγίας)
1. Οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης µε εξαίρεση
αυτές του άρθρου 50 δεν µπορούν να διαχειρίζονται δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώµατα που υπόκεινται σε υποχρεωτική συλλογική διαχείριση. Το άρθρο 7 δεν εφαρµόζεται στις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης µε εξαίρεση αυτές του άρθρου 50.
2. Εάν ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης λειτουργεί
στην ελληνική επικράτεια µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας, οι µετοχές της είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές
στο σύνολό τους. Εφόσον µέτοχος τέτοιας ανεξάρτητης
οντότητας διαχείρισης είναι άλλη ανώνυµη εταιρεία, µε
ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της τουλάχιστον 1%, οι µετοχές της εταιρείας αυτής είναι, επίσης,
υποχρεωτικά ονοµαστικές στο σύνολό τους, µέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συµµετοχής εταιρειών άλλης νοµικής µορφής, πλην των ανωνύµων εταιρειών,
στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια ανώνυµες εταιρείες µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό
κεφάλαιό της τουλάχιστον 1%, οι µετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές στο σύνολό τους, µέχρι και του
τελευταίου φυσικού προσώπου.
3. Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 2 ισχύουν και για
τις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, που διατηρούν υποκατάστηµα στην ελληνική επικράτεια ή δραστηριοποιούνται µέσω εγκαταστηµένων αντιπροσώπων, υπό την
προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν
την έδρα τους επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα την ο-

νοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους,
µέχρι φυσικού προσώπου. Εάν δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών κατά το δίκαιο της
χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκοµίζεται
σχετική βεβαίωση της αρµόδιας αρχής της χώρας αυτής,
εφόσον υπάρχει σχετική νοµοθετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση της αλλοδαπής
εταιρείας µε αντίστοιχο περιεχόµενο και αναλυτικός κατάλογος µετόχων µέχρι φυσικού προσώπου, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2, η οποία εφαρµόζεται αναλόγως.
4. Οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, εντός τριµήνου από τη δραστηριοποίησή τους, υποχρεούνται να υποβάλουν στον ΟΠΙ τις πληροφορίες, που προβλέπονται
στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 28, καθώς επίσης πληροφορίες αναφορικά µε τις συµβάσεις εκπροσώπησης αν δραστηριοποιούνται ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να επικαιροποιούνται αµέσως µετά από
κάθε µεταβολή τους και σε κάθε περίπτωση µία φορά κάθε έτος, έως την 31η Ιανουαρίου, σύµφωνα και µε την
παράγραφο 7 του άρθρου 4. Επί των στοιχείων αυτών
µπορεί να ζητηθεί συµπλήρωση ή επεξήγηση.
5. Για την είσοδο µίας ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης σε οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, κατά τα
προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 απαιτούνται: α) η έλλειψη µε οποιονδήποτε τρόπο σύγκρουσης συµφερόντων των µελών ή/και των µετόχων ή/και εταίρων ή/και µελών διοίκησης της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης µε τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης και τα µέλη ή τους δικαιούχους τους αντίστοιχα, β) η
απαγόρευση άσκησης ταυτοχρόνως ενδεχόµενων ανταγωνιστικών πρακτικών εκ µέρους της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης και γ) η έγκριση εισόδου της από αυξηµένη πλειοψηφία 75% των παρόντων µελών της γενικής συνέλευσης ή/και του εποπτικού συµβουλίου του αντίστοιχου οργανισµού συλλογικής διαχείρισης.
Άρθρο 33
Προϋποθέσεις χορήγησης πολυεδαφικών αδειών
για επιγραµµικά δικαιώµατα σε µουσικά έργα
(άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)
1. Οργανισµός συλλογικής διαχείρισης χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων, µόνο εάν διαθέτει αποδεδειγµένα επαρκή
ικανότητα να επεξεργάζεται ηλεκτρονικά, κατά τρόπο αποτελεσµατικό και διαφανή, τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση των αδειών αυτών, ιδίως, για τον
προσδιορισµό του ρεπερτορίου και την παρακολούθηση
της χρήσης του, την τιµολόγηση των χρηστών, την είσπραξη εσόδων από τα δικαιώµατα και τη διανοµή των
ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους.
2. Για να διαπιστωθεί αν ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης διαθέτει την απαιτούµενη επαρκή ικανότητα, ο
ΟΠΙ µπορεί ιδίως να ζητά να προσκοµίζονται σε αυτόν όλα τα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και οι πληροφορίες σχετικά µε τις τεχνολογικές υποδοµές του οργανισµού, και κατά πόσον αυτές λαµβάνουν υπόψη, στο µέτρο του δυνατού, προαιρετικά βιοµηχανικά πρότυπα και πρακτικές που ισχύουν σε
διεθνές ή σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται
η αποτελεσµατική και µε διαφανή τρόπο ηλεκτρονική επεξεργασία χορήγησης πολυεδαφικών άδειων.
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3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης πρέπει, επίσης, να πληροί
τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:
α) να έχει την ικανότητα να προσδιορίζει µε ακρίβεια
τα µουσικά έργα, εν όλω ή εν µέρει, τα οποία έχει δικαίωµα να εκπροσωπεί,
β) να έχει την ικανότητα να προσδιορίζει µε ακρίβεια,
εν όλω ή εν µέρει, σε σχέση µε καθεµία σχετική επικράτεια τα δικαιώµατα και τους αντίστοιχους δικαιούχους επί κάθε µουσικού έργου ή µέρους αυτού, το οποίο έχει
δικαίωµα να εκπροσωπεί,
γ) να κάνει χρήση των µοναδικών αναγνωριστικών κωδικών για την ταυτοποίηση των δικαιούχων και τον προσδιορισµό των µουσικών έργων, λαµβάνοντας υπόψη, στο
µέτρο του δυνατού, προαιρετικά βιοµηχανικά πρότυπα
και πρακτικές που αναπτύσσονται σε διεθνές ή σε ενωσιακό επίπεδο,
δ) να κάνει χρήση κατάλληλων µέσων εντοπισµού και
εξάλειψης κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσµατικό των
ασυνεπειών στα δεδοµένα που βρίσκονται στην κατοχή
άλλων οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, οι οποίοι
χορηγούν πολυεδαφικές άδειες για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων.
4. Στα µουσικά έργα συµπεριλαµβάνονται οι στίχοι και
η µουσική σε οπτικοακουστικά έργα, αλλά δεν περιλαµβάνονται τα µουσικά έργα σε µορφή παρτιτούρας.
Άρθρο 34
Διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά
µε πολυεδαφικά ρεπερτόρια
(άρθρο 25 της Οδηγίας)
1. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης που χορηγεί
πολυεδαφικές άδειες για επιγραµµικά δικαιώµατα επί
µουσικών έργων παρέχει, βάσει δεόντως αιτιολογηµένου αιτήµατος στους παρόχους επιγραµµικών υπηρεσιών µουσικής, σε δικαιούχους των οποίων τα δικαιώµατα εκπροσωπεί και σε άλλους οργανισµούς συλλογικής
διαχείρισης, µε ηλεκτρονικά µέσα, επικαιροποιηµένες
πληροφορίες που καθιστούν δυνατό τον προσδιορισµό
του επιγραµµικού µουσικού ρεπερτορίου που εκπροσωπεί. Στις πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαµβάνονται:
α) τα εκπροσωπούµενα µουσικά έργα, β) τα εκπροσωπούµενα δικαιώµατα, εν όλω ή εν µέρει, και γ) οι επικράτειες που καλύπτονται.
2. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης µπορεί να
λάβει εύλογα µέτρα, εφόσον είναι αναγκαίο, για την
προστασία της ακρίβειας και της ακεραιότητας των δεδοµένων, τον έλεγχο της επαναχρησιµοποίησής τους
και την προστασία εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.
Άρθρο 35
Ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά
µε τα πολυεδαφικά ρεπερτόρια
(άρθρο 26 της Οδηγίας)
1. Κάθε οργανισµός συλλογικής διαχείρισης που χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραµµικά δικαιώµατα επί
µουσικών έργων οφείλει να διαθέτει µηχανισµούς για να
µπορούν οι δικαιούχοι, άλλοι οργανισµοί συλλογικής
διαχείρισης και οι πάροχοι επιγραµµικών υπηρεσιών, να
ζητούν διόρθωση των δεδοµένων που αναφέρονται στις
προβλεπόµενες στην παράγραφο 3 του άρθρου 33 προϋποθέσεις ή των πληροφοριών που παρέχονται δυνάµει

του άρθρου 34, όταν τέτοιοι δικαιούχοι, οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης και πάροχοι επιγραµµικών υπηρεσιών πιστεύουν, βάσει επαρκών αποδεικτικών στοιχείων,
ότι τα δεδοµένα ή οι πληροφορίες είναι ανακριβή όσον
αφορά στα επιγραµµικά δικαιώµατά τους επί µουσικών
έργων. Οι µηχανισµοί αυτοί, οι οποίοι καθίστανται γνωστοί στους τρίτους µέσω της ιστοσελίδας του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, προβλέπουν τον αποδέκτη του σχετικού αιτήµατος, τον τρόπο µε τον οποίο υποβάλλεται το αίτηµα, στον οποίο συµπεριλαµβάνεται
και η δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς και τον εκτιµώµενο χρόνο απάντησης. Αν ένα
αίτηµα είναι επαρκώς τεκµηριωµένο, ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης διασφαλίζει ότι τα δεδοµένα ή οι
πληροφορίες διορθώνονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
2. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης παρέχει
στους δικαιούχους τα µουσικά έργα των οποίων περιλαµβάνονται στο µουσικό τους ρεπερτόριο και στους δικαιούχους που τους ανέθεσαν τη διαχείριση των επιγραµµικών τους δικαιωµάτων επί µουσικών έργων, σύµφωνα µε το άρθρο 40, τα µέσα ηλεκτρονικής υποβολής
πληροφοριών σχετικά µε τα µουσικά έργα τους, τα δικαιώµατά τους επί των έργων αυτών και τις επικράτειες για
τις οποίες οι δικαιούχοι εξουσιοδοτούν τον οργανισµό.
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης και οι δικαιούχοι λαµβάνουν υπόψη, στο
µέτρο του δυνατού, προαιρετικά βιοµηχανικά πρότυπα ή
πρακτικές που αφορούν στην ανταλλαγή δεδοµένων
που αναπτύσσονται σε διεθνές ή ενωσιακό επίπεδο και
επιτρέπουν στους δικαιούχους να καθορίζουν το µουσικό έργο, εν όλω ή εν µέρει, τα επιγραµµικά δικαιώµατα,
εν όλω ή εν µέρει, και τις επικράτειες για τις οποίες εξουσιοδοτούν τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης.
3. Όταν ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δίνει εντολή σε άλλον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης
να χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων, σύµφωνα µε τα άρθρα 38 και
39, ο εξουσιοδοτούµενος οργανισµός συλλογικής διαχείρισης εφαρµόζει, επίσης, την παράγραφο 2 σε σχέση
µε τους δικαιούχους, των οποίων τα µουσικά έργα περιλαµβάνονται στο ρεπερτόριο του εξουσιοδοτούντος οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, εκτός εάν οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης συµφωνήσουν διαφορετικά.
Άρθρο 36
Ακριβής και έγκαιρη υποβολή αναφορών
και τιµολόγηση
(άρθρο 27 παράγραφοι 1 έως 5 της Οδηγίας)
1. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης παρακολουθεί τη χρήση των επιγραµµικών δικαιωµάτων επί µουσικών έργων, τα οποία εκπροσωπεί εν όλω ή εν µέρει, από
τους παρόχους επιγραµµικών υπηρεσιών στους οποίους
έχει χορηγήσει πολυεδαφική άδεια για τα δικαιώµατα
αυτά.
2. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης προσφέρει
στους παρόχους επιγραµµικών υπηρεσιών τη δυνατότητα να υποβάλουν µε ηλεκτρονικά µέσα αναφορές σχετικά µε την πραγµατική χρήση των επιγραµµικών δικαιωµάτων επί µουσικών έργων και οι πάροχοι επιγραµµικών
υπηρεσιών υποβάλλουν ακριβή αναφορά σχετικά µε την
πραγµατική χρήση των έργων αυτών. Ο οργανισµός συλ-
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λογικής διαχείρισης προσφέρει τη χρήση µίας τουλάχιστον µεθόδου υποβολής αναφορών, η οποία λαµβάνει υπόψη τα προαιρετικά βιοµηχανικά πρότυπα ή τις πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε διεθνές ή ενωσιακό επίπεδο για την ηλεκτρονική ανταλλαγή των δεδοµένων αυτών. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης µπορεί να
αρνηθεί να αποδεχθεί την υποβολή αναφοράς από τον
πάροχο επιγραµµικών υπηρεσιών σε κλειστό µορφότυπο, αν ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης παρέχει τη
δυνατότητα υποβολής αναφορών µέσω ενός βιοµηχανικού προτύπου για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων.
3. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης τιµολογεί
τους παρόχους επιγραµµικών υπηρεσιών µε ηλεκτρονικά
µέσα. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης προσφέρει
τη χρήση τουλάχιστον ενός µορφότυπου, ο οποίος λαµβάνει υπόψη τα προαιρετικά βιοµηχανικά πρότυπα ή τις
πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε διεθνές ή ενωσιακό
επίπεδο. Το τιµολόγιο ορίζει τα έργα και τα δικαιώµατα
για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια, εν όλω ή εν µέρει, µε
βάση τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 33, και
τις αντίστοιχες πραγµατικές χρήσεις, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατόν, µε βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τον πάροχο επιγραµµικών υπηρεσιών και το
µορφότυπο που χρησιµοποιείται για την παροχή των
πληροφοριών αυτών. Οι πάροχοι επιγραµµικών υπηρεσιών δεν µπορούν να αρνηθούν να αποδεχθούν το τιµολόγιο εξαιτίας του µορφοτύπου του, εάν ο οργανισµός
συλλογικής διαχείρισης χρησιµοποιεί βιοµηχανικό πρότυπο.
4. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης τιµολογεί
τους παρόχους επιγραµµικών υπηρεσιών µε ακρίβεια και
χωρίς καθυστέρηση κατόπιν της υποβολής αναφοράς
σχετικά µε την πραγµατική χρήση των επιγραµµικών δικαιωµάτων επί µουσικών έργων, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατόν για λόγους που οφείλονται στον πάροχο επιγραµµικής υπηρεσίας. Η συχνότητα υποβολής της ως
άνω αναφοράς καθορίζεται συµβατικά αλλά σε κάθε περίπτωση πραγµατοποιείται τουλάχιστον δύο (2) φορές ετησίως.
5. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης διαθέτει
στους παρόχους επιγραµµικών υπηρεσιών επαρκείς µηχανισµούς, προκειµένου αυτοί να µπορούν να αµφισβητήσουν την ορθότητα του τιµολογίου, ακόµη και σε περιπτώσεις που ο πάροχος επιγραµµικής υπηρεσίας λαµβάνει τιµολόγια από έναν ή περισσότερους οργανισµούς
συλλογικής διαχείρισης για τα ίδια επιγραµµικά δικαιώµατα επί του ίδιου µουσικού έργου.
Άρθρο 37
Ακριβής και έγκαιρη πληρωµή των δικαιούχων
(άρθρο 28 της Οδηγίας)
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κάθε οργανισµός συλλογικής διαχείρισης που χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων διανέµει στους δικαιούχους τα οφειλόµενα βάσει
των αδειών αυτών ποσά µε ακρίβεια και χωρίς καθυστέρηση, ύστερα από την υποβολή αναφοράς σχετικά µε
την πραγµατική χρήση του έργου, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατόν για λόγους που οφείλονται στον πάροχο
της επιγραµµικής υπηρεσίας.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, ο οργανισµός

παρέχει στους δικαιούχους κατά την πραγµατοποίηση
κάθε πληρωµής δυνάµει της παραγράφου 1 τουλάχιστον
τις ακόλουθες πληροφορίες: α) την περίοδο κατά την οποία έλαβαν χώρα οι χρήσεις για τις οποίες οφείλονται
τα ποσά στους δικαιούχους και τις επικράτειες στις οποίες πραγµατοποιήθηκαν αυτές οι χρήσεις, β) τα ποσά που
εισπράττονται, τις κρατήσεις που πραγµατοποιούνται
και τα ποσά που διανέµονται από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης για κάθε επιγραµµικό δικαίωµα επί οποιουδήποτε µουσικού έργου, για το οποίο οι δικαιούχοι
έχουν εξουσιοδοτήσει τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης να τους εκπροσωπεί, εν όλω ή εν µέρει, γ) τα
ποσά που εισπράττονται για τους δικαιούχους, τις κρατήσεις που γίνονται και τα ποσά που διανέµονται από
τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης σε σχέση µε κάθε πάροχο επιγραµµικής υπηρεσίας.
3. Όταν ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δίνει εντολή σε άλλον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης
να χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων, σύµφωνα µε τα άρθρα 38 και
39, ο εξουσιοδοτούµενος οργανισµός συλλογικής διαχείρισης διανέµει τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µε ακρίβεια και χωρίς καθυστέρηση και παρέχει
τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2
στον εξουσιοδοτούντα οργανισµό συλλογικής διαχείρισης. Ο εξουσιοδοτών οργανισµός συλλογικής διαχείρισης είναι αρµόδιος, για τη µετέπειτα διανοµή των ποσών
αυτών και την παροχή των σχετικών πληροφοριών
στους δικαιούχους, εκτός εάν οι οργανισµοί συλλογικής
διαχείρισης συµφωνήσουν διαφορετικά.
4. Οι παράγραφοι 5 έως 8 του άρθρου 19 σχετικά µε
τον ορισµό και τη χρήση των µη διανεµητέων ποσών εφαρµόζονται και στο παρόν άρθρο.
Άρθρο 38
Συµφωνίες µεταξύ των οργανισµών συλλογικής
διαχείρισης, για χορήγηση πολυεδαφικών αδειών
(άρθρο 29 της Οδηγίας)
1. Κάθε συµφωνία εκπροσώπησης µεταξύ οργανισµών
συλλογικής διαχείρισης, βάσει της οποίας ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης εξουσιοδοτεί άλλον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης να χορηγεί πολυεδαφικές
άδειες για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων
του δικού του ρεπερτορίου, είναι µη αποκλειστικού χαρακτήρα. Ο εξουσιοδοτούµενος οργανισµός συλλογικής
διαχείρισης διαχειρίζεται τα επιγραµµικά δικαιώµατα κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.
2. Ο εξουσιοδοτών οργανισµός συλλογικής διαχείρισης ενηµερώνει τα µέλη του για τους κύριους όρους της
συµφωνίας, συµπεριλαµβανοµένης της διάρκειάς της και
του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών από τον εξουσιοδοτούµενο οργανισµό.
3. Ο εξουσιοδοτούµενος οργανισµός συλλογικής διαχείρισης ενηµερώνει τον εξουσιοδοτούντα οργανισµό
για τους κύριους όρους, βάσει των οποίων χορηγείται άδεια για τα επιγραµµικά δικαιώµατα του τελευταίου, καθώς και για τη φύση της εκµετάλλευσης, τους όρους ή
τις διατάξεις που αφορούν ή επηρεάζουν την αµοιβή για
τη χορήγηση αδειών χρήσης, τη διάρκεια της άδειας, τις
λογιστικές περιόδους και τις επικράτειες που καλύπτονται.
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Άρθρο 39
Υποχρέωση εκπροσώπησης άλλου οργανισµού
συλλογικής διαχείρισης για χορήγηση
πολυεδαφικών αδειών
(άρθρο 30 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας)
1. Όταν ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης που
δεν χορηγεί ούτε προτίθεται να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για επιγραµµικά δικαιώµατα επί των µουσικών
έργων που ανήκουν στο δικό του ρεπερτόριο, ζητά από
άλλον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης να συνάψει
σύµβαση εκπροσώπησης, προκειµένου να εκπροσωπεί
τα δικαιώµατα αυτά, ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης, στον οποίο απευθύνεται το αίτηµα, υποχρεούται να
αποδεχθεί το αίτηµα αυτό, εάν χορηγεί ήδη ή προτίθεται
να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για την ίδια κατηγορία επιγραµµικών δικαιωµάτων επί µουσικών έργων που
ανήκουν στο ρεπερτόριο ενός ή περισσότερων άλλων
οργανισµών συλλογικής διαχείρισης.
2. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης, στον οποίο
απευθύνεται το αίτηµα, απαντά στον αιτούντα οργανισµό συλλογικής διαχείρισης εγγράφως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, αυτή πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένη.
3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6, ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης, στον οποίο απευθύνεται
το αίτηµα, διαχειρίζεται το εκπροσωπούµενο ρεπερτόριο
του αιτούντος οργανισµού συλλογικής διαχείρισης µε
τους ίδιους όρους µε τους οποίους διαχειρίζεται το δικό
του ρεπερτόριο.
4. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης, στον οποίο
απευθύνεται το αίτηµα, περιλαµβάνει το εκπροσωπούµενο ρεπερτόριο του αιτούντος οργανισµού συλλογικής
διαχείρισης σε όλες τις προσφορές που απευθύνει
στους παρόχους επιγραµµικών υπηρεσιών.
5. Τα έξοδα διαχείρισης για την υπηρεσία που παρέχεται από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτηµα από τον αιτούντα οργανισµό
συλλογικής διαχείρισης, δεν πρέπει να υπερβαίνουν εκείνα τα οποία θεωρούνται εύλογα στις περιστάσεις.
6. Ο αιτών οργανισµός συλλογικής διαχείρισης διαθέτει στον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, στον οποίο
απευθύνεται το αίτηµα, τις πληροφορίες που σχετίζονται µε το δικό του µουσικό ρεπερτόριο και οι οποίες απαιτούνται για την παροχή πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικά δικαιώµατα επί των µουσικών έργων. Αν οι
πληροφορίες είναι ανεπαρκείς ή παρέχονται υπό µορφή
που δεν επιτρέπει στον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, όπου απευθύνεται το αίτηµα, να συµµορφώνεται
προς τις απαιτήσεις των άρθρων 33 έως 41, ο οργανισµός αυτός δικαιούται να χρεώνει τον αιτούντα οργανισµό για τα έξοδα που προκύπτουν ευλόγως κατά την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών ή να αποκλείει τα έργα
για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες ή τα
οποία δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν.
Άρθρο 40
Πρόσβαση σε πολυεδαφικές άδειες
(άρθρο 31 της Οδηγίας)
Αν ένας οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δεν χορηγεί ή δεν προσφέρεται να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων ή
δεν επιτρέπει σε άλλον οργανισµό συλλογικής διαχείρι-

σης να εκπροσωπεί τα δικαιώµατα αυτά για τέτοιο σκοπό
έως τις 10 Οκτωβρίου 2017, οι δικαιούχοι που έχουν εξουσιοδοτήσει τον εν λόγω οργανισµό συλλογικής διαχείρισης να εκπροσωπεί τα επιγραµµικά δικαιώµατά τους
επί µουσικών έργων, µπορούν να ανακαλούν από τον οργανισµό αυτόν τα επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών
έργων για το σκοπό της χορήγησης πολυεδαφικών αδειών για όλες τις επικράτειες, χωρίς να χρειάζεται να ανακαλέσουν τα επιγραµµικά δικαιώµατα επί των µουσικών
τους έργων για το σκοπό της χορήγησης µονοεδαφικών
αδειών, ούτως ώστε να χορηγούν οι ίδιοι πολυεδαφικές
άδειες για τα επιγραµµικά τους δικαιώµατα είτε µέσω οποιουδήποτε τρίτου, τον οποίον εξουσιοδοτούν σχετικά,
είτε µέσω οποιουδήποτε άλλου οργανισµού συλλογικής
διαχείρισης . Η έγγραφη προειδοποίηση των τριών (3)
µηνών που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου
12 εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτή και η καταγγελία παράγει αποτελέσµατα, όταν παρέλθει τρίµηνο από
την υποβολή της έγγραφης προειδοποίησης.
Άρθρο 41
Ειδικές ρυθµίσεις
(άρθρο 32 της Οδηγίας)
Οι διατάξεις των άρθρων 33 έως 41 δεν εφαρµόζονται
σε οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, όταν χορηγούν
µε βάση την προαιρετική συγκέντρωση των απαιτούµενων δικαιωµάτων, σύµφωνα µε τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού, πολυεδαφική άδεια για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων, η οποία απαιτείται από ραδιοτηλεοπτικό οργανισµό, προκειµένου αυτός να
κοινοποιεί ή να θέτει στη διάθεση του κοινού τα ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά προγράµµατά του, ταυτόχρονα µε
την αρχική εκποµπή τους ή µετά από αυτήν, καθώς και
κάθε επιγραµµικό υλικό, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται
οι προκαταρκτικές προεπισκοπήσεις (previews) που παράγονται από ή για το ραδιοτηλεοπτικό οργανισµό και το
οποίο έχει επικουρικό χαρακτήρα, σε σχέση µε την αρχική εκποµπή των ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραµµάτων του.
Άρθρο 42
Διαδικασία καταγγελίας
(άρθρο 33 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)
1. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης θέτουν στη
διάθεση των µελών τους και των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, για λογαριασµό των οποίων αναλαµβάνουν τη διαχείριση δικαιωµάτων στο πλαίσιο συµβάσεων
εκπροσώπησης, αποτελεσµατικές και έγκαιρες διαδικασίες για τη διεκπεραίωση καταγγελιών, ιδίως σε σχέση
µε τη σύµβαση ανάθεσης για τη διαχείριση των δικαιωµάτων και τη λήξη αυτής ή την ανάκληση ή την καταγγελία των δικαιωµάτων, τους όρους εισδοχής µέλους, την
είσπραξη των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους,
τις κρατήσεις και τις διανοµές.
2. Κάθε οργανισµός συλλογικής διαχείρισης, αναρτά
µε ευδιάκριτο τρόπο στην ιστοσελίδα του τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται προκειµένου να είναι εφικτή η υποβολή καταγγελιών, καθώς και το σχετικό πλαίσιο και
τη διαδικασία που διέπουν την υποβολή και διεκπεραίωση αυτών.
3. Αν υποβληθεί καταγγελία σε οργανισµό συλλογικής
διαχείρισης, ο οργανισµός ενηµερώνει τον καταγγέλλο-
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ντα για τη λήψη της αµέσως και σε κάθε περίπτωση το
αργότερο µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή της. Η καταγγελία κατατίθεται εγγράφως µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνει ο καταγγέλλων σκόπιµο, στον
οποίο συµπεριλαµβάνεται και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
4. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να απαντά εγγράφως και αιτιολογηµένα το αργότερο µέσα
σε δώδεκα (12) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της καταγγελίας. Εάν απαιτηθούν περαιτέρω στοιχεία από τον
οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, µπορεί να τα ζητήσει από τον καταγγέλλοντα εντός της ως άνω προθεσµίας. Σε αυτή την περίπτωση ο οργανισµός συλλογικής
διαχείρισης οφείλει να απαντήσει εγγράφως και αιτιολογηµένα το αργότερο µέσα σε επτά (7) εργάσιµες ηµέρες
από την ηµέρα λήψης των συµπληρωµατικών στοιχείων.
Άρθρο 43
Γνωστοποίηση ενδεχόµενων παραβιάσεων
(άρθρο 36 παράγραφος 2 της Οδηγίας)
1. Τα µέλη ενός οργανισµού συλλογικής διαχείρισης,
οι δικαιούχοι, οι χρήστες, οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να γνωστοποιούν στον ΟΠΙ εγγράφως ή µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν σκόπιµο, στον οποίο συµπεριλαµβάνεται και
το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, δραστηριότητες ή καταστάσεις, οι οποίες κατά τη γνώµη τους συνιστούν παραβίαση των διατάξεων του παρόντος νόµου ή του
ν. 2121/1993.
2. Ο ΟΠΙ µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την
παραλαβή της γνωστοποίησης ενηµερώνει τον αποστολέα για τη λήψη της και την κοινοποιεί σε αυτόν τον οποίον αφορά και στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού. Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, µέσω
των αρµόδιων υπηρεσιών του ή/και του ΟΠΙ ή/και άλλων
συναρµόδιων Υπουργείων, οφείλει να διερευνά την εν
λόγω δραστηριότητα ή κατάσταση και προς το σκοπό αυτόν µπορεί να ζητά τόσο από αυτόν που προέβη στη
γνωστοποίηση όσο και από αυτόν τον οποίον αφορά, να
προσκοµίσει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο στοιχείο κρίνει σκόπιµο. Επίσης, κατά τη διαδικασία της έρευνας του
άρθρου 46, καλείται αυτός, τον οποίον αφορά η εν λόγω
γνωστοποίηση, να δεχθεί απρόσκοπτα την έρευνα και να
υποβάλει σε όσους διενεργούν τον έλεγχο όλα τα αιτούµενα έγγραφα, στοιχεία και δεδοµένα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αιτούµενη πληροφορία, στο πλαίσιο αυτής
της έρευνας, εντός της εύλογης προθεσµίας που τάσσεται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού. Για την
έρευνα που διατάσσεται από το Υπουργείο Πολιτισµού
και Αθλητισµού έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 46. Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, έπειτα από αιτιολογηµένη εισήγηση του ΟΠΙ, ενηµερώνει
τον αποστολέα της γνωστοποίησης για το αποτέλεσµα
της έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Αν
διαπιστωθεί παράβαση, εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 46 έως 47.
Άρθρο 44
Εναλλακτική επίλυση διαφορών
(άρθρο 34 Οδηγίας)
1. Οι διαφορές µεταξύ των οργανισµών συλλογικής
διαχείρισης, των οργανισµών συλλογικής προστασίας,

των µελών των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης και
των οργανισµών συλλογικής προστασίας, των δικαιούχων ή των χρηστών, που γεννώνται από την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος νόµου και του
ν. 2121/1993, µπορεί, εάν το επιθυµούν όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, να υπάγονται σε διαµεσολάβηση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 3898/2010 (Α΄211).
2. Σε διαµεσολάβηση µπορεί να υπάγονται, επίσης,
διαφορές που σχετίζονται µε οργανισµό συλλογικής διαχείρισης που χορηγεί ή προσφέρεται να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για επιγραµµικά δικαιώµατα επί µουσικών έργων και, ιδίως: α) διαφορές µε υφιστάµενο ή δυνητικό πάροχο επιγραµµικής υπηρεσίας σχετικά µε την
εφαρµογή των άρθρων 22, 34, 35 και 36, β) διαφορές µε
έναν ή περισσότερους δικαιούχους σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 34 έως 40 και γ) διαφορές µε άλλον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 34 έως 39.
3. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαµεσολάβησης, συντάσσεται πρακτικό, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου
9 του ν. 3898/2010. Η διαδικασία διαµεσολάβησης δεν θίγει το δικαίωµα προσφυγής των µερών στα δικαστήρια.
Τα µέρη µπορεί να υπαγάγουν τη διαφορά στη διαµεσολάβηση είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της εκκρεµοδικίας. Σε περίπτωση που η διαφορά υπαχθεί στη διαµεσολάβηση, αποκλείεται η άσκηση αγωγής πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαµεσολάβησης. Αν υπαχθεί κατά τη διάρκεια της εκκρεµοδικίας, το δικαστήριο
σε κάθε στάση της δίκης, αν τα µέρη συµφωνούν, αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης σε σύντοµη δικάσιµο
και πάντως όχι πέραν του εξαµήνου.
Άρθρο 45
(άρθρο 35 παράγραφος 2 της Οδηγίας)
Το άρθρο 44 δεν θίγει το δικαίωµα των µερών να διεκδικούν και να προασπίζονται τα δικαιώµατά τους προσφεύγοντας παράλληλα στα δικαστήρια.
Άρθρο 46
Επιβολή κυρώσεων
(άρθρο 36 παράγραφος 3 εδάφια πρώτο
και δεύτερο της Οδηγίας)
1. Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου
ή του ν. 2121/1993 από οργανισµό συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης ή
ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50 επισύρει την επιβολή, σωρευτικώς ή διαζευκτικώς, των παρακάτω κυρώσεων, µε βάση την κατωτέρω διαδικασία:
α) διοικητικό πρόστιµο από δύο χιλιάδες (2.000) έως
διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ,
β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας.
2. Επιβολή κυρώσεων επιφέρει και η µερική ή ολική
άρνηση συνεργασίας των οργανισµών ή των ανεξαρτήτων οντοτήτων της παραγράφου 1 µε τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού και τον ΟΠΙ στο πλαίσιο του παρόντος νόµου και του ν. 2121/1993, στην οποία εµπίπτει
και η µη προσκόµιση στοιχείων, η άρνηση επίδειξης αιτούµενων βιβλίων και λοιπών εγγράφων και η µη χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασµάτων τους.
3. Για την επιλογή του είδους της κύρωσης και για την
επιµέτρηση του προστίµου λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, η
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σοβαρότητα και η βαρύτητα της παράβασης, η διάρκειά
της, εάν έχει προηγηθεί από τον Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού προειδοποίηση για συµµόρφωση για την
ίδια παράβαση, η επανάληψη της παράβασης, η τέλεση
άλλης παράβασης στο παρελθόν, το ύψος των ακαθάριστων εσόδων και η εν γένει οικονοµική κατάσταση των
οργανισµών ή των ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης
της παραγράφου 1.
4. Εάν συγκεκριµένη παράβαση διαπιστωθεί για πρώτη
φορά, ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, ανάλογα
µε τη βαρύτητά της, µπορεί να απευθύνει σύσταση συµµόρφωσης και να θέσει εύλογη προθεσµία συµµόρφωσης. Εάν ο οργανισµός ή η ανεξάρτητη οντότητα δεν
συµµορφωθεί πλήρως µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, εφαρµόζεται η παράγραφος 1. Η συµµόρφωση ή µη του
οργανισµού διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από
αιτιολογηµένη εισήγηση του ΟΠΙ.
5. Για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόµου ή του ν. 2121/1993 από τους οργανισµούς
συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας ή τις ανεξάρτητες
οντότητες διαχείρισης της παραγράφου 1, διενεργείται
έρευνα, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από καταγγελία. Την
έρευνα αυτή διενεργούν οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή/και άλλα συναρµόδια Υπουργεία ή ο ΟΠΙ.
6. Η απόφαση για την έρευνα µπορεί να περιλαµβάνει
και έλεγχο από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή υπηρεσίες ελέγχου άλλων συναρµόδιων Υπουργείων, µε εντολή που δίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού και του κατά περίπτωση τυχόν αρµόδιου Υπουργού. Αν διαπιστωθεί παράβαση, ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού µπορεί να
καταλογίσει το συνολικό κόστος του ελέγχου στον ελεγχόµενο οργανισµό ή ανεξάρτητη οντότητα της παραγράφου 1. Η καταβολή του κόστους αυτού, όπως και ενδεχόµενου διοικητικού προστίµου, επιβαρύνει τα προβλεπόµενα από το νόµο διαχειριστικά έξοδα του οργανισµού ή της ανεξάρτητης οντότητας της παραγράφου 1.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο οργανισµός ή η ανεξάρτητη οντότητα της παραγράφου 1 που ελέγχεται υποχρεούται να θέτει αµελλητί στη διάθεση όσων διενεργούν την έρευνα οποιοδήποτε στοιχείο κρίνουν οι τελευταίοι απαραίτητο. Σε περίπτωση άρνησης ή παρεµπόδισης όσων διενεργούν την έρευνα στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί µπορούν να ζητούν τη συνδροµή
των εισαγγελικών αρχών και κάθε άλλης αρµόδιας αρχής.
7. Τα αποτελέσµατα της έρευνας που έχει διεξαχθεί
γνωστοποιούνται στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού και στον ΟΠΙ. Ο ΟΠΙ καλεί τον αντίστοιχο οργανισµό ή ανεξάρτητη οντότητα σε ακρόαση, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Μετά την ακρόαση, ο ΟΠΙ διαβιβάζει στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού τις απόψεις του ελεγχόµενου οργανισµού ή ανεξάρτητης οντότητας, συντάσσει έκθεση και υποβάλλει αιτιολογηµένη
εισήγηση στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού για
την έκδοση απόφασης διαπίστωσης της παράβασης και
επιβολής κυρώσεων της παραγράφου 1. Ο Υπουργός, σε
περίπτωση παράβασης, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εκδίδει απόφαση µε την οποία διαπιστώνεται η
παράβαση και επιβάλλεται κύρωση. Η απόφαση επιδίδε-

ται στον οργανισµό ή την ανεξάρτητη οντότητα της παραγράφου 1 και δηµοσιοποιείται µε ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του και στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ.
8. Η προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας των
οργανισµών ή των ανεξαρτήτων οντοτήτων της παραγράφου 1 επιβάλλεται για χρονικό διάστηµα έως έξι (6)
µηνών, κατά το οποίο αναστέλλεται η λειτουργία τους,
εκτός από την ικανότητα παράστασής του σε εκκρεµείς
δίκες.
9. Η απόφαση προσωρινής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των οργανισµών ή των ανεξαρτήτων οντοτήτων της παραγράφου 1 τίθεται σε ισχύ ένα (1) µήνα µετά
τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η
απόφαση οριστικής ανάκλησης τίθεται σε ισχύ τρεις (3)
µήνες µετά τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
10. Η απόφαση της προσωρινής ή της οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των οργανισµών ή των ανεξαρτήτων οντοτήτων της παραγράφου 1 δηµοσιεύεται
και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Το ύψος του διοικητικού προστίµου αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΟΠΙ.
Άρθρο 47
Είσπραξη προστίµου
Η υπουργική απόφαση για επιβολή προστίµου αποτελεί εκτελεστό τίτλο, βάσει του οποίου το πρόστιµο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90)
«Περί Κώδικος Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων».
Άρθρο 48
Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών
(άρθρο 37 της Οδηγίας)
1. Ο ΟΠΙ απαντά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση
σε αίτηση που υποβάλλει αρµόδια αρχή άλλου κράτουςµέλους της ΕΕ για πληροφορίες σε ζητήµατα σχετικά µε
την εφαρµογή των άρθρων 1 έως 54, και ιδίως σχετικά
µε τις δραστηριότητες οργανισµών συλλογικής διαχείρισης και ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης που είναι εγκατεστηµένοι στην ελληνική επικράτεια, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση είναι δεόντως αιτιολογηµένη.
2. Όταν ο ΟΠΙ θεωρεί ότι οργανισµός συλλογικής διαχείρισης, που είναι εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ και ασκεί δραστηριότητα εντός της ελληνικής επικράτειας, ενδέχεται να µην συµµορφώνεται µε
τις διατάξεις του εθνικού δικαίου του κράτους-µέλους
στο οποίο είναι εγκατεστηµένος και οι οποίες έχουν τεθεί για την προσαρµογή στην Οδηγία, διαβιβάζει, µε κοινοποίηση στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, όλες τις σχετικές πληροφορίες στην αρµόδια αρχή του
κράτους-µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο οργανισµός. Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να συνοδεύονται από αίτηση προς την αρχή να λάβει κατάλληλα µέτρα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. Εάν ο ΟΠΙ λάβει
αντίστοιχες πληροφορίες ή/και αίτηση από αρµόδια αρχή άλλου κράτους-µέλους της ΕΕ για οργανισµό συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστηµένος στην ελληνική επικράτεια αλλά δραστηριοποιείται στο άλλο κράτος µέλος, διαβιβάζει την αίτηση ή τις πληροφορίες στο
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και εισηγείται τη
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λήψη κατάλληλων µέτρων. Ο ΟΠΙ παρέχει αιτιολογηµένη
απάντηση στην αρµόδια αρχή εντός τριών (3) µηνών από
τη λήψη της αίτησης.
3. Ο ΟΠΙ, κατόπιν κοινοποίησης στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µπορεί να υποβάλει τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 ζητήµατα στην Οµάδα Εµπειρογνωµόνων.
Άρθρο 49
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
(άρθρο 42 της Οδηγίας)
Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος νόµου
υπόκειται στις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50).
Άρθρο 50
Συλλογική διαχείριση από ανεξάρτητες
οντότητες διαχείρισης
µε δεσπόζουσα θέση
Ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης που είτε προϋπάρχουν είτε συσταθούν µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου και οι οποίες ασκούν συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών
δικαιωµάτων και έχουν δεσπόζουσα θέση στην ελληνική
αγορά στην κατηγορία που εκπροσωπούν, υποχρεούνται
να προβλέψουν στο καταστατικό τους τη λειτουργία γενικής συνέλευσης των µελών και εποπτικού συµβουλίου,
σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 9 και την παράγραφο 8 του άρθρου 10. Στις υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ανεξάρτητες οντότητες εφαρµόζονται επίσης οι διατάξεις του παρόντος νόµου,
που αφορούν στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών διατάξεων
των άρθρων 7 και 28 και των διατάξεων για την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση, καθώς και οι διατάξεις του
ν. 2121/1993, συµπεριλαµβανοµένης της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 2121/1993, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 7 του ν.
2819/2000 (Α΄ 84).
Άρθρο 51
Επίτροπος Εξυγίανσης
1. Σε περίπτωση που οργανισµός συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50
αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσµες χρηµατικές
υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, ως τέτοιων
νοουµένων και των δικαιούχων που του/της έχουν αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωµάτων τους, κατά τρόπο
γενικό και µόνιµο (παύση πληρωµών), το αρµόδιο δικαστήριο, ύστερα από αίτηση της συνέλευσης των πιστωτών ή του εποπτικού συµβουλίου ή του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατόπιν εισήγησης του ΟΠΙ, δύναται να αναθέσει στον σύνδικο την αποκλειστική αρµοδιότητα εξυγίανσης του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας του άρθρου 50. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις της πτωχευτικής νοµοθεσίας.
2.α) Σε περίπτωση παρούσας ή επαπειλούµενης αδυναµίας εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων χρηµατικών υποχρεώσεων των νοµικών προσώπων της παραγράφου 1
ή σε περίπτωση σοβαρού οικονοµικού ή διαχειριστικού

προβλήµατος, που θέτει σε διακινδύνευση τα δικαιώµατα των δικαιούχων, ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού δύναται να υποβάλει αίτηση στο µονοµελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου έχει την έδρα του ο οργανισµός ή η οντότητα, για τον ορισµό Επιτρόπου Εξυγίανσης και ενός αναπληρωτή του προτείνοντας, πέντε
(5) πρόσωπα εγνωσµένου κύρους και επαγγελµατικής εµπειρίας σε ζητήµατα διοίκησης επιχειρήσεων ή οικονοµικών ύστερα από κατάλογο προσώπων που εισηγείται ο
ΟΠΙ ή το εποπτικό συµβούλιο. Ο Επίτροπος Εξυγίανσης
έχει ιδίως την εξουσία της εξυγίανσης του οργανισµού ή
της οντότητας.
β) Το δικαστήριο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται
δικάσιµος εντός πέντε (5) ηµερών από την υποβολή της.
Το δικαστήριο επιλέγει το πρόσωπο που θα οριστεί Επίτροπος Εξυγίανσης και τον αναπληρωτή του, εντός δεκαπέντε (15), ηµερών από τη συζήτηση, λαµβάνοντας
υπ’ όψιν τα προσόντα των προτεινόµενων προσώπων. Το
δικαστήριο καθορίζει επίσης τη διάρκεια του ορισµού
του, η οποία είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους, και αποφασίζει για τη δυνατότητα του Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού να παρατείνει τη διάρκεια του ορισµού του
Επιτρόπου µέχρι δύο (2) έτη, καθώς και για την ευχέρεια
του Υπουργού να παύει τον Επίτροπο, εάν συντρέχουν
σοβαροί λόγοι, µε ειδική αιτιολογία, πριν από τη λήξη
του χρόνου για τον οποίο ορίστηκε. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα µέσα και αναστολή της ισχύος της απόφασης δεν χωρεί.
γ) Από τη δηµοσίευση της απόφασης του δικαστηρίου
ο Επίτροπος αναλαµβάνει τη διοίκηση του νοµικού προσώπου, υποκαθιστώντας τα καταστατικά όργανα διοίκησης και διαχείρισης στην άσκηση των εξουσιών τους. Ο
Επίτροπος αξιολογεί την οικονοµική, διοικητική και οργανωτική κατάσταση του νοµικού προσώπου της παραγράφου 1 και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
την εξυγίανση του οργανισµού ή της οντότητας. Ο Επίτροπος αναλαµβάνει την εκπροσώπηση του νοµικού
προσώπου της παραγράφου 1 έναντι τρίτων, δικαστικά
και εξώδικα, καθώς και τη διεκπεραίωση των καθηµερινών του συναλλαγών, συµπεριλαµβανοµένης και της σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων και της υποβολής φορολογικών δηλώσεων, ενώ αναστέλλεται για τη διάρκεια
της εξυγίανσης η υποχρέωση έγκρισης των οικονοµικών
καταστάσεων από τη γενική συνέλευση των µετόχων.
Ο Επίτροπος δύναται να ασκεί στο όνοµα των νοµικών
προσώπων της παραγράφου 1 κάθε ένδικο βοήθηµα ή
µέσο για την προάσπιση των συµφερόντων τους και των
µελών τους, συµπεριλαµβανοµένων αγωγών αποζηµίωσης κατά προσώπων της διοίκησης ή του προσωπικού, εφόσον µε πράξεις η παραλείψεις τους ζηµίωσαν τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης. Οι εργαζόµενοι του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης υποχρεούνται να παρέχουν στον Επίτροπο οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί και να διευκολύνουν την άσκηση των καθηκόντων
του.
Ο διορισµός του Επιτρόπου δεν συνεπάγεται την ακύρωση, καταγγελία ή τροποποίηση συµφωνιών, το ληξιπρόθεσµο οποιουδήποτε χρέους του νοµικού προσώπου
της παραγράφου 1 ούτε την αναστολή των ατοµικών
διώξεων κατά των µελών της διοίκησης.
δ) Η αµοιβή του Επιτρόπου Εξυγίανσης προσδιορίζεται ελεύθερα από το δικαστήριο, βάσει της εισήγησης
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του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού στην αίτησή
του, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί µετά από πρόταση του
ΟΠΙ, λαµβάνοντας υπόψη την αξία της περιουσίας των
νοµικών προσώπων της παραγράφου 1, το χρόνο της απασχόλησης του Επιτρόπου και το ωφέλιµο αποτέλεσµα
της δραστηριότητάς του για τα συµφέροντα των µελών.
Η αµοιβή του Επιτρόπου Εξυγίανσης καταβάλλεται µηνιαίως και µαζί µε τα λοιπά έξοδα της Εξυγίανσης επιβαρύνουν καταρχάς τον προϋπολογισµό του ΟΠΙ. Για την
υποβοήθηση του έργου του Επιτρόπου, ο ΟΠΙ δύναται,
µετά από πρόταση του Επιτρόπου, να συνάπτει συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε νοµικούς, οικονοµικούς ή
τεχνικούς συµβούλους, ύστερα από έγκριση των προσώπων και της αµοιβής τους από τον Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού. Επιτρέπεται η απόσπαση στον ΟΠΙ τακτικών υπαλλήλων Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών,
καθώς και νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το
ν. 4440/2016 (Α΄ 224), οι οποίοι διατίθενται για την υποβοήθηση του έργου του Επιτρόπου. Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι λαµβάνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και η καταβολή τους βαρύνει τον
προϋπολογισµό του ΟΠΙ.
Η διάρκεια των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών δεν
δύναται να υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας του Επιτρόπου.
Σχετικά µε την αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των προσώπων που υποβοηθούν τον Επίτροπο, εφαρµόζονται οι διατάξεις της
περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 2 της παρ. Γ΄ του
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Η αποζηµίωση για
την ως άνω καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
απασχόληση βεβαιώνεται από τον Επίτροπο και βαρύνει
τον προϋπολογισµό του ΟΠΙ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται οι λεπτοµέρειες καταβολής-επιστροφής από τα νοµικά πρόσωπα της
παραγράφου 1 στον ΟΠΙ ποσού ίσου µε τις δαπάνες (ιδίως αµοιβή Επιτρόπου, λοιπά έξοδα Εξυγίανσης, αποδοχές και συµβάσεις) που επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του ΟΠΙ για την Εξυγίανση των νοµικών προσώπων
της παραγράφου 1. Το ποσό αυτό επιβαρύνει τα προβλεπόµενα στον παρόντα νόµο διαχειριστικά έξοδα των νοµικών προσώπων της παραγράφου 1.
ε) Ο Επίτροπος Εξυγίανσης ευθύνεται µόνο για δόλο
και βαριά αµέλεια. Ο Επίτροπος Εξυγίανσης δεν προσωποκρατείται ούτε υπέχει οποιαδήποτε αστική, ποινική ή
άλλη ευθύνη για χρέη της υπό εξυγίανση εταιρίας, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους και το χρόνο
στον οποίο ανάγονται.
Άρθρο 52
Προσβολή δικαιωµάτων στο διαδίκτυο
1. Στο ν. 2121/1993, µετά το άρθρο 66Δ, προστίθεται
άρθρο 66Ε, µε τίτλο «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων στο διαδίκτυο» ως εξής:
«1. Αν προσβάλλεται στο διαδίκτυο δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωµα, ο δικαιούχος
µπορεί να ακολουθήσει την περιγραφόµενη στις επόµενες παραγράφους διαδικασία. Ως δικαιούχος για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου νοείται ο δικαιούχος του ο-

ποίου το δικαίωµα προσβάλλεται στο διαδίκτυο, καθώς
και οποιοσδήποτε οργανισµός συλλογικής διαχείρισης ή
προστασίας, στον οποίο έχει ανατεθεί η διαχείριση ή η
προστασία δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωµάτων. Η παρούσα διαδικασία δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις προσβολών που τελούνται από
τελικούς χρήστες µε την τηλεφόρτωση έργων
(downloading) ή µε τη ρευµάτωση δεδοµένων συνεχούς
ροής (streaming) ή σε περιπτώσεις ανταλλαγής αρχείων
µέσω οµότιµων δικτύων (peer to peer), οι οποίες επιτρέπουν την απευθείας ανταλλαγή µεταξύ τελικών χρηστών
έργων σε ψηφιακή µορφή ή σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης δεδοµένων µε την τεχνική υπολογιστικού νέφους (cloud computing). Η παρούσα διαδικασία δεν θίγει τη διαδικασία που προβλέπεται από τον
Κανονισµό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (domain names) µε κατάληξη .gr της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), ο οποίος καταρτίζεται µε απόφαση της ΕΕΤΤ.
2. Για την εφαρµογή της διαδικασίας που προβλέπεται
στο παρόν άρθρο συνιστάται, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, Επιτροπή για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, η οποία συνεπικουρείται από το προσωπικό του ΟΠΙ. Η Επιτροπή είναι τριµελής και αποτελείται από τον πρόεδρο
του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΠΙ µε αναπληρωτή του
τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΠΙ, έναν εκπρόσωπο της ΕΕΤΤ και τον αναπληρωτή του, που
τους ορίζει ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ, έναν εκπρόσωπο της
Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
και τον αναπληρωτή του, οριζόµενους από τον Πρόεδρο
της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο πρόεδρος του ΟΠΙ και γραµµατέας είναι ο εκπρόσωπος της ΕΕΤΤ. Η Επιτροπή έχει τριετή θητεία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη συγκρότηση,
τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες της Επιτροπής. Για
τον καθορισµό της αµοιβής των συµµετεχόντων στην Επιτροπή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκαν µε τις όµοιες του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). Στην απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται και το τέλος που
καταβάλλει ο ενδιαφερόµενος υπέρ του ΟΠΙ µαζί µε την
αίτησή του στην Επιτροπή ως τέλος εξέτασης της υπόθεσής του. Το τέλος αυτό προκαταβάλλεται και αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση έναρξης της διαδικασίας.
4. Ο δικαιούχος υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση είτε
αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά για άρση της προσβολής. Συµπληρώνει την ειδικά προδιατυπωµένη και αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ αίτηση προς την Επιτροπή, στην οποία επισυνάπτει κάθε έγγραφο που αναφέρεται σε αυτήν ως υποχρεωτικό, καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο πρόσφορο να αποδείξει το δικαίωµά του. Προϋπόθεση του παραδεκτού υποβολής της αίτησης είναι ο
δικαιούχος να έχει κάνει χρήση της αντίστοιχης διαδικασίας που προβλέπεται από τον πάροχο και η διαδικασία
αυτή, ενώ έχει ολοκληρωθεί εντός εύλογου χρόνου, να
µην έχει τελεσφορήσει.
5. Η Επιτροπή εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από
τη λήψη της αίτησης αποφασίζει είτε: α) να θέσει την υπόθεση στο αρχείο είτε β) να συνεχίσει τη διαδικασία.
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α) Η υπόθεση τίθεται στο αρχείο µε πράξη της Επιτροπής, στην οποία αναφέρονται τουλάχιστον ένας από
τους ακόλουθους λόγους:
αα) µη χρήση της προδιατυπωµένης αίτησης,
ββ) έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης,
γγ) ύπαρξη εκκρεµοδικίας µεταξύ των ίδιων µερών ή
έκδοση οριστικής απόφασης επί της εξεταζόµενης διαφοράς,
δδ) έλλειψη αρµοδιότητας,
εε) έλλειψη λόγων και επαρκών αποδεικτικών στοιχείων (προδήλως αβάσιµη),
στστ) απόσυρση της αίτησης πριν από την εξέτασή
της,
ζζ) µη καταβολή του τέλους εξέτασης της υπόθεσης
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 και,
ηη) λήψη άδειας χρήσης δικαιωµάτων.
β) Αν συνεχιστεί η διαδικασία, η Επιτροπή ενηµερώνει
ταυτόχρονα εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη
λήψη της αίτησης τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο και, όπου είναι εφικτό, τον πάροχο υπηρεσίας φιλοξενίας και τους διαχειριστές ή/και τους ιδιοκτήτες των αναφερόµενων στην αίτηση ιστοσελίδων. Η γνωστοποίηση αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον τον ακριβή προσδιορισµό των δικαιωµάτων που υποστηρίζεται ότι προσβάλλονται, τις διατάξεις του νόµου που κατά δήλωση του δικαιούχου παραβιάζονται, περίληψη των γεγονότων και
των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης των αποδεικτικών
στοιχείων, το αρµόδιο πρόσωπο προς το οποίο µπορεί να
υποβληθούν αντιρρήσεις, τους όρους τερµατισµού της
διαδικασίας και αναφορά της δυνατότητας εκούσιας
συµµόρφωσης των εµπλεκοµένων. Ο αποδέκτης της ως
άνω γνωστοποίησης µπορεί να συµµορφωθεί εκουσίως
στο αίτηµα του αιτούντος ή να λάβει από αυτόν τη σχετική άδεια εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της λήψης της γνωστοποίησης. Εναλλακτικά
µπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις στην Επιτροπή εντός
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της
λήψης της γνωστοποίησης αποστέλλοντας ταυτόχρονα
όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει, ιδίως, ότι δεν υφίσταται προσβολή. Οι προθεσµίες αυτές
µπορούν να παραταθούν ως το διπλάσιο µε απόφαση της
Επιτροπής. Στην περίπτωση της εκούσιας συµµόρφωσης
του αποδέκτη της γνωστοποίησης εκδίδεται απόφαση
της Επιτροπής στην οποία αναφέρεται ρητά η οικειοθελής συµµόρφωσή του. Στην περίπτωση της λήψης άδειας χρήσης δικαιωµάτων η υπόθεση τίθεται στο αρχείο.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας για υποβολή αντιρρήσεων
και όπου κρίνεται απαραίτητο, η Επιτροπή αιτείται από οποιοδήποτε µέρος την προσκόµιση επιπλέον στοιχείων
εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών.
6. Η Επιτροπή εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από
τη λήξη των ανωτέρω προθεσµιών εξετάζει την υπόθεση
και το αργότερο εντός σαράντα (40) εργάσιµων ηµερών
από την υποβολή της αίτησης κοινοποιεί στους αποδέκτες τής γνωστοποίησης και στον αιτούντα απόφαση µε
την οποία:
α) είτε θέτει την υπόθεση στο αρχείο µε αιτιολογηµένη πράξη της, αν δεν διαπιστωθεί προσβολή δικαιώµατος
πνευµατικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικών δικαιωµάτων,
β) είτε, αν διαπιστωθεί προσβολή, εκδίδει αιτιολογηµένη απόφασή της, µε την οποία καλεί τους αποδέκτες αυτής να συµµορφωθούν µε αυτήν εντός προθεσµίας όχι
µεγαλύτερης των τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την
επίδοσή της προς αυτούς.

Σε περίπτωση που οι προθεσµίες της παραγράφου 5
παραταθούν µε απόφαση της Επιτροπής βάσει του έβδοµου εδαφίου της, η προθεσµία των σαράντα (40) εργασίµων ηµερών του πρώτου εδαφίου της παρούσας επεκτείνεται σε εξήντα (60) εργάσιµες ηµέρες. Εάν η Επιτροπή
διαπιστώσει ότι το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή
το συγγενικό δικαίωµα προσβάλλεται, καλεί τους αποδέκτες της γνωστοποίησης να αποµακρύνουν το περιεχόµενο που προσβάλλει το δικαίωµα από την ιστοσελίδα
στην οποία αυτό έχει αναρτηθεί παράνοµα ή να διακόψουν την πρόσβαση σε αυτό. Εάν η ιστοσελίδα στην οποία βρίσκεται το περιεχόµενο φιλοξενείται σε διακοµιστή (server) που βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας, η Επιτροπή καλεί τους αποδέκτες της γνωστοποίησης να αποµακρύνουν το συγκεκριµένο περιεχόµενο.
Σε περίπτωση προσβολών µεγάλης κλίµακας, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει αντί για την αποµάκρυνση του
περιεχοµένου διακοπή της πρόσβασης σε αυτό. Αν η ιστοσελίδα φιλοξενείται σε διακοµιστή εκτός της ελληνικής επικράτειας, η Επιτροπή καλεί τον πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο να διακόψει την πρόσβαση στο περιεχόµενο.
7. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς το διατακτικό
της απόφασης, η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιµο ποσού
πεντακοσίων (500) έως χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε ηµέρα µη συµµόρφωσης. Μεταξύ των κριτηρίων που λαµβάνονται υπόψη είναι η βαρύτητα της προσβολής και η επανάληψή της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται η
διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίµου, οι αρµόδιες υπηρεσίες είσπραξης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
8. Η έναρξη της διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής
δεν αναστέλλει ούτε επηρεάζει την άσκηση αξιώσεων
για την ίδια διαφορά ενώπιον των δικαστηρίων. Αν όµως
έχει ασκηθεί προσφυγή από τον ίδιο αιτούντα µε το ίδιο
αίτηµα ενώπιον των δικαστηρίων, η υπόθεση τίθεται στο
αρχείο από την Επιτροπή. Επίσης, η έκδοση απόφασης
από την Επιτροπή δεν στερεί από τα εµπλεκόµενα µέρη
το δικαίωµα να διεκδικήσουν την προστασία των έννοµων συµφερόντων τους ενώπιον των δικαστηρίων.»
2. Στο άρθρο 4 του ν. 2225/1994 (Α΄ 121), µετά την παράγραφο 1.γ, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4416/2016 (Α΄160), προστίθεται παράγραφος δ΄ ως εξής:
«δ. Επιτρέπεται, επίσης, η άρση του απορρήτου για τη
διακρίβωση της προσβολής που τελείται στο διαδίκτυο
σε βαθµό κακουργήµατος δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων που προβλέπονται στο ν. 2121/1993 (Α΄ 25).»
Άρθρο 53
Μεταβατικές διατάξεις
(άρθρο 5 παράγραφος 8 εδάφιο δεύτερο της Οδηγίας)
1. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 50, που λειτουργούν µε έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµουµε την έννοια ότι είναι υφιστάµενοι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης του ν. 2121/1993, που εµπίπτουν µετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος σε µία από τις ανωτέρω κατηγορίες- οφείλουν να προσκοµίσουν στον ΟΠΙ
τροποποιηµένο το καταστατικό τους εντός έξι (6) µηνών
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από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Ειδικά, οι
οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης που θα µετατραπούν
σε ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης µε τα χαρακτηριστικά του άρθρου 50, πρέπει στο καταστατικό τους να
προβλέψουν γενική συνέλευση και εποπτικό συµβούλιο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Έως τότε τεκµαίρεται ότι οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης, οι οργανισµοί συλλογικής προστασίας και οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 50 λειτουργούν νόµιµα, οι υφιστάµενες εγκρίσεις λειτουργίας τους
συνεχίζουν να ισχύουν και εφαρµόζονται σε αυτούς όλες οι διατάξεις του ν. 2121/1993 και του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσής τους µετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 46 και 47 περί επιβολής κυρώσεων.
2. Οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης που λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου οφείλουν εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου να προβούν στη γνωστοποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου
4. Η µη γνωστοποίηση εντός της ως άνω προθεσµίας συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 46 και 47.
3. Ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να ενηµερώσει για τα δικαιώµατα των παραγράφων 1 έως 5
του άρθρου 12 και του άρθρου 14 όλους τους δικαιούχους που του έχουν ήδη αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωµάτων τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 12, µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο κρίνει πρόσφορο, το αργότερο εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
3 και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
13 αντίστοιχα αρχίζουν να ισχύουν από τις 15 Νοεµβρίου 2017.
5. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο
της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου
17, στην παράγραφο 5 του άρθρου 22 και στο άρθρο 42
εκπληρώνονται από τις 15 Νοεµβρίου 2017.
6. Η υποχρέωση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 18 ισχύει από την 1η Νοεµβρίου 2019.
Από την 1η Νοεµβρίου 2017, τα έξοδα διαχείρισης του
οργανισµού συλλογικής διαχείρισης δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά κατά µέσο όρο ποσοστό 25% των ακαθάριστων εσόδων του από δικαιώµατα, εξαιρουµένων
των δαπανών δικαστικής διεκδίκησης των δικαιωµάτων
των µελών του, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 18,
και από την 1η Νοεµβρίου 2018 τα έξοδα διαχείρισής
του δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά κατά µέσο όρο
ποσοστό 22% των ακαθάριστων εσόδων του από δικαιώµατα. Η υποχρέωση της παραγράφου 5 του άρθρου 18 ισχύει από την 1η Νοεµβρίου 2019.
7. Οι ατοµικές δηλώσεις προς τη γενική συνέλευση
των µελών των προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οργανισµού συλλογικής
διαχείρισης και των µελών του εποπτικού συµβουλίου
που αναφέρονται αντιστοίχως στην παράγραφο 2 του
άρθρου 31 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 υποβάλλονται εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου.
8. Οι υποχρεώσεις των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, σύµφωνα µε τα άρθρα 19, 21, 25 και 26, πραγµατοποιούνται από τις 30 Νοεµβρίου 2017.

9. Η υποχρέωση των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, για κατάρτιση και δηµοσίευση της ετήσιας έκθεσης
διαφάνειας πραγµατοποιείται το 2018 και αφορά το έτος
χρήσης 2017.
10. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 22 δεν εφαρµόζονται επί εκκρεµών δικών κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου µέχρι και την έκδοση αµετάκλητης απόφασης επ’ αυτών.
11. Για τις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεµείς δίκες, που αφορούν την υποχρέωση συλλογικής
διαχείρισης των άρθρων 18, 49 και 56 του ν. 2121/1993
και έως την έκδοση αµετάκλητης απόφασης επί των αντιστοίχων υποθέσεων, συνεχίζουν να ισχύουν τα άρθρα
49, 54 έως 58 του ν. 2121/1993, όπως ίσχυαν µέχρι την
κατάργησή τους µε την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του
παρόντος νόµου.
12. Σε όσες διατάξεις του ν. 2121/199, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της κείµενης νοµοθεσίας γίνεται παραποµπή στα άρθρα 54 έως 58 του ν. 2121/1993
νοείται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παραποµπή στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 54 του παρόντος.
Άρθρο 54
Καταργούµενες και τροποποιούµενες
διατάξεις του ν. 2121/1993
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται στο νόµο αυτόν, µε
την επιφύλαξη του ν. 988/1943, ο οποίος διατηρήθηκε σε
ισχύ µε την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 2121/1993. Επίσης, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου
53 και της παραγράφου 14 του παρόντος άρθρου, καταργούνται τα άρθρα 54 έως 58 του ν. 2121/1993 και η παρ.
3 του άρθρου 72 του ν. 2121/1993.
2. Στο άρθρο 18 του ν. 2121/1993 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
Α. H παράγραφος 3, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212) και
τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 46 του ν.
3905/2010 (Α΄ 219), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εάν για την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου για
ιδιωτική χρήση χρησιµοποιούνται τεχνικά µέσα, όπως
συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας,
µαγνητικές ταινίες ή άλλοι υλικοί φορείς πρόσφοροι για
την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας,
στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι υλικοί φορείς ψηφιακής αντιγραφής -ιδίως CD-RW, CD-R, DVD και άλλα αποθηκευτικά µέσα χωρητικότητας κάτω του ενός (1)
TByte ή ίσο και άνω του ενός (1) TByte-, ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι
δικτυωµένες φορητές συσκευές (tablets) και τα έξυπνα
κινητά τηλέφωνα (smartphones) µε µέγεθος εσωτερικής
µνήµης τυχαίας προσπέλασης (RAM) άνω των 4 GB, συσκευές ή εξαρτήµατα ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε
συνάρτηση ή µη µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρησιµοποιούνται για την ψηφιακή αντιγραφή, µετεγγραφή
ή µε άλλο τρόπο αναπαραγωγή, φωτοτυπικές συσκευές
και χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες, σαρωτές και εκτυπωτές, οφείλεται εύλογη αµοιβή στο δηµιουργό του έργου και στους κατά την παρούσα διάταξη δικαιούχους
συγγενικών δικαιωµάτων, µε εξαίρεση τα προς εξαγωγή
είδη. Η εύλογη αµοιβή καθορίζεται ως εξής:
α) Η αµοιβή για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι δικτυωµένες
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φορητές συσκευές (tablets) µε µέγεθος εσωτερικής µνήµης τυχαίας προσπέλασης (RAM) άνω των 4 GB ορίζεται
σε 2% της αξίας τους. Η αµοιβή κατανέµεται στους
πνευµατικούς δηµιουργούς, στους ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, στους παραγωγούς γραµµένων µαγνητικών ταινιών ή άλλων γραµµένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας και στους εκδότες εντύπων. Η κατανοµή των ποσοστών της εύλογης αµοιβής επί των ηλεκτρονικών υπολογιστών στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης της κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας δικαιούχων, ο τρόπος είσπραξης και καταβολής καθορίζονται µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 11.
β) Η αµοιβή για τις συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, µαγνητικές ταινίες ή άλλους υλικούς φορείς πρόσφορους για την αναπαραγωγή ήχου ή
εικόνας ή ήχου και εικόνας, στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι υλικοί φορείς ψηφιακής αντιγραφής εκτός των αποθηκευτικών µέσων χωρητικότητας κάτω του 1 TByte
όπως επίσης και για συσκευές ή εξαρτήµατα ανεξάρτητα
εάν λειτουργούν σε συνάρτηση ή µη µε ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και χρησιµοποιούνται για την ψηφιακή αντιγραφή, µετεγγραφή ή µε άλλο τρόπο αναπαραγωγή ορίζεται σε 6% της αξίας. Η αµοιβή κατανέµεται κατά 55%
στους πνευµατικούς δηµιουργούς, 25% στους ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και 20% στους παραγωγούς γραµµένων µαγνητικών ταινιών ή άλλων γραµµένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας.
γ) Σε 4% της αξίας των φωτοτυπικών συσκευών, των
σαρωτών, των εκτυπωτών του χαρτιού κατάλληλου για
φωτοτυπίες, καθώς και των αποθηκευτικών µέσων χωρητικότητας κάτω του 1 TByte. Η αµοιβή κατανέµεται εξ ηµισείας µεταξύ των πνευµατικών δηµιουργών και των εκδοτών εντύπων.
Στην έννοια των φωτοτυπικών συσκευών συµπεριλαµβάνεται και κάθε πολυµηχάνηµα το οποίο έχει τη δυνατότητα φωτοαντιγραφικής αναπαραγωγής.
Σε κάθε περίπτωση από τις ανωτέρω ο υπολογισµός
της αξίας γίνεται κατά την εισαγωγή ή τη διάθεση από το
εργοστάσιο. Η αµοιβή καταβάλλεται από τους εισαγωγείς ή από τους παραγωγούς των αντικειµένων αυτών
και σηµειώνεται στο τιµολόγιο, εισπράττεται δε από οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν µε
έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού και
καλύπτουν εν όλω ή εν µέρει την ενδιαφερόµενη κατηγορία των δικαιούχων.
Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, ο ΟΠΙ, βάσει εξειδικευµένης µελέτης που διενεργεί και στην οποία λαµβάνει υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, την ελληνική,
την ενωσιακή και τη διεθνή αγορά, µπορεί να εισηγείται
στον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού ρυθµίσεις αναφορικά µε τα τεχνικά µέσα και τα χαρακτηριστικά
τους, το ποσοστό της αµοιβής επί της αξίας τους, τις κατηγορίες δικαιούχων, καθώς και τα ποσοστά αµοιβής ανά
κατηγορία.»
Β. Η παράγραφος 4, η οποία προστέθηκε µε την παρ.1
του άρθρου 3 του ν. 2435/1996 (Α΄ 189) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3049/2002 (Α΄
212) αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α) Όποιος εισάγει ή αποκτά ενδοκοινοτικά ή παράγει και διαθέτει τεχνικά µέσα ή/ και χαρτί κατάλληλο για
φωτοτυπίες που σύµφωνα µε την παράγραφο 3 υπόκεινται στην καταβολή εύλογης αµοιβής, υποχρεούται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε ηµερολογια-

κού τριµήνου να δηλώνει εγγράφως και υπευθύνως κατά
το ν. 1599/1986 προς τον ΟΠΙ:
αα) την ποσότητα και τη συνολική αξία των τεχνικών
µέσων ή/και χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες που
κατά περίπτωση εισήγαγε ή απόκτησε ενδοκοινοτικά ή
παρήγαγε και διέθεσε κατά το αµέσως προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο ανά κατηγορία και τύπο τεχνικού
µέσου και ββ) ότι αυτή είναι πράγµατι η ποσότητα και συνολική αξία χωρίς καµία απόκρυψη.
β) Κάθε οργανισµός συλλογικής διαχείρισης έχει το
δικαίωµα να ζητήσει οποτεδήποτε από οποιονδήποτε οφειλέτη, κοινοποιώντας του σχετική γραπτή πρόσκληση,
να δηλώσει εγγράφως και υπευθύνως κατά το
ν. 1599/1986 προς τον ΟΠΙ:
αα) την ποσότητα και συνολική αξία των τεχνικών µέσων ή/και χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία ανά κατηγορία και τύπο τεχνικού µέσου αναλυτικά, που σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 υπόκεινται στην καταβολή εύλογης
αµοιβής και τα οποία κατά περίπτωση εισήγαγε ή απόκτησε ενδοκοινοτικά ή παρήγαγε και διέθεσε,
ββ) ότι αυτή είναι πράγµατι η ποσότητα και συνολική
αξία χωρίς καµία απόκρυψη.
Μέσα σε ένα (1) µήνα από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει
στον ΟΠΙ την ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογραµµένη από τον ίδιο, όταν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση, ή από τον κατά τo Καταστατικό εκπρόσωπό του, όταν πρόκειται για εταιρεία.
γ) Αν ο υπόχρεος παραλείπει να υποβάλει την παραπάνω δήλωση εντός της προθεσµίας των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παρούσας παραγράφου ή εκπληρώνει την υποχρέωσή του αυτή ελλιπώς ή εσφαλµένα, οφείλει να
καταβάλει το διπλάσιο της εύλογης αµοιβής που προβλέπεται στην παράγραφο 3 και στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή και οι παραγράφοι 6, 7, 8, 9 του παρόντος άρθρου.»
Γ. Η παράγραφος 6, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.
33α του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 (Α΄ 302), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Αν ο οφειλέτης δεν συµµορφωθεί µε την υποχρέωση υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου
4, το Μονοµελές Πρωτοδικείο, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, διατάσσει αυτόν που έχει κληθεί για άµεση υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης,
µε την καταδίκη, σε κάθε περίπτωση µη συµµόρφωσής
του, χρηµατικής ποινής υπέρ του αιτούντος οργανισµού
συλλογικής διαχείρισης, τριών χιλιάδων (3.000) έως
τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.»
3.α) Στο άρθρο 22 του ν. 2121/1993, ο τίτλος του οποίου τροποποιείται σε «Βιβλιοθήκες και αρχεία», προστίθεται δεύτερη παράγραφος, η οποία ισχύει από τις
4.3.1993, ήτοι από την έναρξη ισχύος του ν. 2121/1993,
ως εξής:
«2. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και
χωρίς αµοιβή, ο δηµόσιος δανεισµός έργων από τις βιβλιοθήκες των δηµοσίων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (σχολικές
βιβλιοθήκες) καθώς και από τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες
που είναι µέλη του Συνδέσµου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών
Βιβλιοθηκών.»
β) Με προεδρικό διάταγµα το οποίο εκδίδεται µέσα σε
ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και Αθλητι-
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σµού καθορίζονται η αµοιβή που λαµβάνουν οι δικαιούχοι για το δηµόσιο δανεισµό, ο τρόπος και το σύστηµα
είσπραξης και διανοµής της, το σύνολο των βιβλιοθηκών
και φορέων, που εµπίπτουν στη ρύθµιση, µε εξαίρεση τις
βιβλιοθήκες της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2121/1993,
όπως προστίθεται µε την περίπτωση α΄ της προηγούµενης παραγράφου, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του
προηγούµενου εδαφίου, οι δηµόσιες βιβλιοθήκες, οι βιβλιοθήκες που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε Ν.Π.Ι.Δ., που
εποπτεύονται από το Κράτος, οι δηµοτικές βιβλιοθήκες,
οι βιβλιοθήκες κοινωφελών ιδρυµάτων και οργανισµών,
µορφωτικών ιδρυµάτων και αποστολών στην Ελλάδα καθώς και οι βιβλιοθήκες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων δεν καταβάλλουν αµοιβή για το δηµόσιο δανεισµό.
4. Το άρθρο 30 του ν. 2121/1993, όπως το άρθρο αυτό
αντικαταστάθηκε τελικώς µε το άρθρο 2 του ν. 4212/
2013 (Α΄ 257), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τα έργα συνεργασίας η πνευµατική ιδιοκτησία
διαρκεί όσο η ζωή του τελευταίου επιζώντος δηµιουργού
και εβδοµήντα (70) έτη µετά τον θάνατό του, που υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο έπεται του θανάτου του τελευταίου επιζώντος δηµιουργού.
2. Η διάρκεια προστασίας για µουσικές συνθέσεις µε
στίχους είναι ίση µε την αναφερόµενη στην παράγραφο
1 διάρκεια, εφόσον και οι δύο συνεισφορές, του συνθέτη
και του στιχουργού, έχουν δηµιουργηθεί ειδικά για τη
συγκεκριµένη µουσική σύνθεση µε στίχους.»
5. Στο άρθρο 35 του ν. 2121/1993, όπως το άρθρο αυτό
τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 2557/1997 (Α΄ 271), προστίθενται παράγραφοι 5, 6, 7
και 8 ως εξής:
«5. Το δικαίωµα του δηµιουργού να παρέχει άδεια ή να
αρνείται την παροχή αδείας σε επιχείρηση εκµετάλλευσης καλωδιακού δικτύου για την αναµετάδοση εκποµπής
µέσω καλωδίου ασκείται µόνο µέσω οργανισµών συλλογικής διαχείρισης. Όταν ο δηµιουργός δεν έχει αναθέσει
τη διαχείριση του δικαιώµατος καλωδιακής αναµετάδοσης σε οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης που έχει αναλάβει µε έγκριση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, τη
διαχείριση των δικαιωµάτων της ίδιας κατηγορίας, µπορεί να διαχειρίζεται το δικαίωµα καλωδιακής αναµετάδοσης. Όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας οργανισµοί
συλλογικής διαχείρισης, για τα δικαιώµατα της ίδιας κατηγορίας, ο δηµιουργός είναι ελεύθερος να επιλέξει µεταξύ τους τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, τον οποίον εξουσιοδοτεί να διαχειρίζεται το δικαίωµα καλωδιακής αναµετάδοσης. Ο δηµιουργός που αναφέρεται
στην παρούσα παράγραφο έχει τα ίδια δικαιώµατα και
τις ίδιες υποχρεώσεις µε τους δικαιούχους, που έχουν αναθέσει τη διαχείριση στον οργανισµό και µπορεί να αξιώσει τα δικαιώµατα αυτά µέσα σε διάστηµα τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία της καλωδιακής αναµετάδοσης
του έργου.
6. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται στα δικαιώµατα που ασκούνται από ραδιοτηλεοπτικό οργανισµό, όσον αφορά στις δικές του µεταδόσεις, ανεξάρτητα από το αν τα σχετικά δικαιώµατα είναι δικά του ή του έχουν µεταβιβαστεί από άλλους δηµιουργούς ή άλλους δικαιούχους.
7. Προκειµένου για δευτερεύουσα σύγχρονη, ακέραιη
και αµετάβλητη µετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων µέσω καλωδίων ή άλλων υλικών αγωγών, η συλ-

λογική διαχείριση της σχετικής εξουσίας των δηµιουργών είναι υποχρεωτική.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 8 εφαρµόζονται αναλόγως στη διαχείριση και την προστασία των
συγγενικών δικαιωµάτων που ρυθµίζονται στις διατάξεις
του όγδοου κεφαλαίου του ν. 2121/1993.»
6. Στο άρθρο 49 του ν. 2121/1993 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
α. Στην παράγραφο 1, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 81 του ν. 3057/2002 και την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219), καταργούνται το τέταρτο και πέµπτο εδάφιο.
β. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5, όπως η
παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου
81 του ν. 3057/2002 (Α΄ 239), διαγράφεται η παραποµπή στο τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 1
του άρθρου 49.
γ. Η παράγραφος 6, όπως αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219) καταργείται.
7. Στην παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 2121/1993 αντικαθίστανται οι λέξεις «τριακοσίων χιλιάδων έως ενός εκατοµµυρίου δραχµών» µε τις λέξεις «οκτακοσίων ογδόντα (880) έως δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ».
8. Tο άρθρο 65Α του ν. 2121/1993, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 2 του
ν. 3524/2007 (Α΄ 15) και τροποποιήθηκε µε τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 46 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219),
τροποποιείται ως εξής:
α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 προστίθενται
οι λέξεις «ή συγγενικών δικαιωµάτων» µετά τις λέξεις
«αντικείµενο πνευµατικής ιδιοκτησίας».
β. Προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:
«2.Α. Όποιος χωρίς δικαίωµα και κατά παράβαση των
διατάξεων του παρόντος νόµου προβαίνει σε αναπαραγωγή φωνογραφηµάτων αποθηκευµένων σε οποιοδήποτε τεχνικό µέσο αποθήκευσης, στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι σκληροί δίσκοι ενσωµατωµένοι ή µη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιµο
ίσο µε χίλια (1.000) ευρώ.»
9. Στο άρθρο 66 του ν. 2121/1993 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, αντί «2 έως
10 εκατοµµυρίων δραχµών» τίθεται «έξι χιλιάδων
(6.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ» και στο
δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, αντί «5 έως 20 )
εκατοµµυρίων δραχµών» τίθεται «δεκαπέντε χιλιάδων
(15.000) έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ».
β. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση της διάταξης του άρθρου 82 παράγραφος 10 εδάφιο β΄ του ΠΚ, σε περίπτωση µετατροπής της
στερητικής της ελευθερίας ποινής, το ποσό µετατροπής
ορίζεται στο πενταπλάσιο των ορίων του ποσού µετατροπής που προβλέπεται κάθε φορά στον Ποινικό Κώδικα».
γ. Στις παραγράφους 8 και 9, αντί «ενός έως πέντε εκατοµµυρίων δραχµών» τίθεται «τριών χιλιάδων (3.000)
έως δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ».
δ. Στις παραγράφους 11 και 12, όπως προστέθηκαν µε
την παράγραφο 10 του άρθρου 2 του ν. 3524/2007 (Α΄
15) αντικαθίσταται η φράση «έχει ως αποτέλεσµα την
άρση του αξιοποίνου» µε τη φράση «συνεπάγεται τη µη
άσκηση της ποινικής δίωξης και την κατάργηση της τυχόν αρξαµένης».
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ε. Προστίθεται παράγραφος 11.Α. ως εξής:
«11.Α. Όταν το αντικείµενο της προσβολής αφορά
φωνογραφήµατα (µουσικές συνθέσεις) αποθηκευµένα
σε οποιοδήποτε τεχνικό µέσο αποθήκευσης ή ηλεκτρονικό υπολογιστή, η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου
65Α και υπό τους προβλεπόµενους όρους ανεπιφύλακτη
καταβολή του διοικητικού προστίµου από το δράστη συνεπάγεται τη µη άσκηση της ποινικής δίωξης και την κατάργηση της τυχόν αρξάµενης, όταν αντικείµενο προσβολής είναι µέχρι 1.000 µουσικές συνθέσεις».
στ. Στην παράγραφο 13, όπως προστέθηκε µε την παρ.
10 του άρθρου 2 του ν. 3524/2007 (Α΄15), και αναριθµείται µε την περίπτωση ζ΄ της παρούσας, αντικαθίστανται
οι λέξεις «καθώς και η άρση του αξιοποίνου» µε τις λέξεις «καθώς και η µη άσκηση ή η κατάργηση της ποινικής
δίωξης».
ζ. Οι παράγραφοι 11, 12, 13 και 14, όπως προστέθηκαν
µε την παρ.10 του άρθρου 2 του ν. 3524/2007 (Α΄15), αναριθµούνται σε 10, 11, 12 και 13.
10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 68Α του ν. 2121/
1993, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε την παρ. 11
του άρθρου 8 του ν. 2557/ 1997 (Α΄ 271) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4212/2013 (Α΄
257), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Το πρώτο εδάφιό της αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια προστασίας που προβλέπεται στα άρθρα
29, 30 παρ. 1, 31 και 52 εφαρµόζεται σε όλα τα έργα και
αντικείµενα προστασίας µε συγγενικά δικαιώµατα, τα οποία προστατεύονταν σε ένα τουλάχιστον κράτος-µέλος
την 1.7.1995 κατ’ εφαρµογή εθνικών νοµοθεσιών για την
πνευµατική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώµατα.»
β. Το τρίτο εδάφιό της, όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 4212/2013 (Α΄ 257), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια προστασίας που προβλέπεται στο άρθρο
30 παράγραφος 2 εφαρµόζεται στις µουσικές συνθέσεις
µε στίχους, εφόσον είτε η µουσική σύνθεση είτε οι στίχοι προστατεύονταν σε ένα τουλάχιστον κράτος-µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Νοεµβρίου 2013 και
στις µουσικές συνθέσεις µε στίχους που δηµιουργήθηκαν µετά την ηµεροµηνία αυτή, υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε πράξεων εκµετάλλευσης που έχουν διενεργηθεί πριν από την 1η Νοεµβρίου 2013 και κεκτηµένων δικαιωµάτων από τρίτους.»
11. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του
ν. 2121/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ΟΠΙ µπορεί, επίσης, να διοργανώνει κάθε είδους
σεµινάρια µε σκοπό την επιµόρφωση και ενηµέρωση των
δικαστών, δικηγόρων, διοικητικών υπαλλήλων, δηµιουργών, δικαιούχων συγγενικών δικαιωµάτων, εκπαιδευτικών, φοιτητών και σπουδαστών, για θέµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, αλλά και να
παρέχει υπηρεσίες διαµεσολάβησης, σε ζητήµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωµάτων και συλλογικής διαχείρισης, καθώς και υπηρεσίες χρονοσήµανσης, δηλαδή υπηρεσίες παροχής βεβαίας χρονολογίας
σε σχέση µε έργα ή αντικείµενα προστασίας, που ενδέχεται να προστατεύονται µε δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικό δικαίωµα (υπηρεσίες χρονοσήµανσης)».
12. Στο άρθρο 71 του ν. 2121/1993, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
α. Στην παράγραφο 3, η οποία προστέθηκε µε την παράγραφο 12 του άρθρου 8 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271), α-

ντί για παραποµπή στο άρθρο 57 παράγραφοι 8 και 9 να
γίνει παραποµπή στο άρθρο 35 παράγραφοι 5 έως 8.
β. Η παράγραφος 4, η οποία προστέθηκε µε την παράγραφο 12 του άρθρου 8 του ν. 2557/1997 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Τα άρθρα 11, 29 παράγραφος 1, 30 παράγραφος 1,
31, 51Α, 52 γ, δ, ε, στ και ζ, καθώς και 68Α παράγραφος
1 του νόµου αυτού αποτελούν εφαρµογή της Οδηγίας
93/98/Ε.Ο.Κ. του Συµβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993
περί εναρµονίσεως της διάρκειας προστασίας του δικαιώµατος, καθώς και πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων συγγενικών δικαιωµάτων.»
γ. Η παράγραφος 9, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 9
του ν. 4212/2013 (Α΄257) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα άρθρα 30 παράγραφος 2, 52 περίπτωση γ΄ δεύτερο εδάφιο, 52 περίπτωση δ΄ δεύτερο και τρίτο εδάφιο,
52 περίπτωση δ΄ υποπεριπτώσεις αα΄ έως ζζ΄, 68Α παράγραφος 1 τρίτο έως έκτο εδάφιο και 68Α παράγραφος
1α αποτελούν εφαρµογή της Οδηγίας 2011/77/EE του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης
Σεπτεµβρίου 2011 για τροποποίηση της Οδηγίας
2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων συγγενικών
δικαιωµάτων.»
13. Η παράγραφος 9 του άρθρου 72 του ν. 2121/1993,
η οποία προστέθηκε µε την παράγραφο 14 του άρθρου
46, του ν. 3905/2010 (Α΄ 219) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, µπορεί να
κωδικοποιείται διοικητικά στο σύνολό της η νοµοθεσία
για την πνευµατική ιδιοκτησία, τα συγγενικά δικαιώµατα
και τη συλλογική διαχείριση, να αλλάζει η σειρά και η αρίθµηση των διατάξεων και να συνενώνονται οµοειδείς
διατάξεις και γενικά να επέρχεται κάθε τροποποίηση αναγκαία για τη διοικητική κωδικοποίηση της νοµοθεσίας
αυτής.»
14. Το π.δ. 42/2015 (Α΄ 71) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Για τις εκκρεµείς ενώπιον της Διοίκησης υποθέσεις εξακολουθεί να εφαρµόζεται το ως άνω προεδρικό διάταγµα.
15.α. Η παρ. 10 του άρθρου 54 του ν. 2121/1993, που
προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 4463/2017 (Α΄ 42)
τροποποιείται µε έναρξη ισχύος τις 30.3.2017, ως εξής:
«10. Ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού δύναται,
µετά από γνώµη του Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, και εφόσον συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο
οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους
των ποσών που εισπράττει για λογαριασµό τους, λόγω
ενδεικτικά αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, να λάβει ως προληπτικό διοικητικό µέτρο το διορισµό προσωρινού επιτρόπου µε θητεία έξι (6) µηνών και δυνατότητα ανανέωσης για µία (1) µόνο φορά µε διάρκεια έως τρεις (3) µήνες.
Ο προσωρινός επίτροπος διασφαλίζει την είσπραξη από τους χρήστες και την απόδοση προς τους δικαιούχους των ποσών που οι τελευταίοι εισπράττουν. Συγχρόνως, ο προσωρινός επίτροπος ασκεί στο όνοµα του οργανισµού κάθε ένδικο βοήθηµα ή µέσο για την προάσπιση των συµφερόντων των δικαιούχων και εκπροσωπεί
τον οργανισµό δικαστικά και εξώδικα τόσο για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των δικαιούχων αλλά και για
κάθε διαφορά που προκύπτει από απόφαση ή ενέργεια
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του ιδίου. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, ο προσωρινός επίτροπος υποκαθιστά τη διοίκηση από τη δηµοσίευση του διορισµού του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Παράλληλα, ο προσωρινός επίτροπος επεµβαίνει αποφασιστικώς, ακυρώνοντας άµεσα κάθε πράξη ή απόφαση που δεν λαµβάνεται από τον ίδιο τον επίτροπο, προκειµένου να µη διακοπεί η λειτουργία του οργανισµού ή
οδηγηθεί σε πτώχευση.
Για τα λοιπά θέµατα διοίκησης, το ΔΣ υποχρεούται να
ενηµερώνει τον προσωρινό επίτροπο, ο οποίος, εάν διαφωνεί µε την εν λόγω απόφαση ή ενέργεια που µπορεί
να πλήξει τη βιωσιµότητα του οργανισµού ή τα συµφέροντα των δικαιούχων, αποφασίζει ο ίδιος.
Ο προσωρινός επίτροπος επιλέγεται από τον Υπουργό
Πολιτισµού και Αθλητισµού µεταξύ προσώπων εγνωσµένου κύρους και ανάλογης επαγγελµατικής εµπειρίας σε
θέµατα διοίκησης επιχειρήσεων ή οργανισµών ή οικονοµικά ή νοµικά θέµατα.
Ο διορισµός προσωρινού επιτρόπου δεν επιτρέπεται
να προβληθεί ως λόγος τροποποίησης ή καταγγελίας οποιασδήποτε σύµβασης ή συµφωνίας στην οποία είναι
συµβαλλόµενος ο οργανισµός.
Τα όργανα διοίκησης και οι εργαζόµενοι του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης υποχρεούνται να παρέχουν αµέσως στον προσωρινό επίτροπο οποιοδήποτε
στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί και να διευκολύνουν την άσκηση των καθηκόντων του.
Η ευθύνη του προσωρινού επιτρόπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του περιορίζεται σε δόλο και βαριά
αµέλεια.
Για την υποβοήθηση του έργου του προσωρινού επιτρόπου, ο ΟΠΙ δύναται, µετά από πρόταση του προσωρινού επιτρόπου, να συνάπτει συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε νοµικούς, οικονοµικούς ή τεχνικούς συµβούλους, καθώς και µε προσωπικό διοικητικής υποστήριξης,
ύστερα από έγκριση των προσώπων και της αµοιβής
τους από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Επιτρέπεται η απόσπαση στον ΟΠΙ τακτικών υπαλλήλων Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι διατίθενται για την υποβοήθηση του έργου του προσωρινού επιτρόπου. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων µε κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Αθλητισµού και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι λαµβάνουν το σύνολο των
αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Η καταβολή των
ανωτέρω αποδοχών βαρύνει τον προϋπολογισµό του ΟΠΙ.
Η διάρκεια των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, καθώς και των αποσπάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τη
διάρκεια της θητείας του προσωρινού επιτρόπου.
Η αµοιβή του προσωρινού επιτρόπου καθορίζεται, ύστερα από εισήγηση του ΟΠΙ, µε την απόφαση διορισµού
του και βαρύνει, µαζί µε τα έξοδα διαχείρισης και τις αµοιβές των προσώπων που προσλαµβάνονται για την υποβοήθηση του έργου του, όπως προβλέπεται ανωτέρω,
τον προϋπολογισµό του ΟΠΙ.
Σχετικά µε την αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των προσώπων που υποβοηθούν τον προσωρινό επίτροπο, εφαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

Η αποζηµίωση για την ως άνω καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόληση βεβαιώνεται από τον
προσωρινό επίτροπο και βαρύνει τον προϋπολογισµό
του ΟΠΙ.
Ο επίτροπος υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού συνοπτική έκθεση πεπραγµένων στο τέλος
κάθε µήνα, προγραµµατισµό για τον επόµενο και συνολική έκθεση µε τη λήξη της θητείας του.
Η θητεία του προσωρινού επιτρόπου λήγει µε την παρέλευση του χρόνου για τον οποίο διορίστηκε. Άλλως, ο
Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή του να ανακαλέσει το διορισµό του
προσωρινού επιτρόπου για λόγους που ανάγονται στην
άσκηση των καθηκόντων του ή στην ανάγκη εξυγίανσης
του οργανισµού.»
β. Η παρ. 10 του άρθρου 54 του ν. 2121/1993, όπως
τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο παύει να εφαρµόζεται: α) αν ανακληθεί ο ορισµός του προσωρινού επιτρόπου ή παυθεί µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού για οποιονδήποτε από τους προβλεπόµενους στην πιο πάνω διάταξη λόγους ή β) αν διοριστεί Επίτροπος σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 52
του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 55
Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης
1. Στο άρθρο 3 του ν. 342/1976 (Α΄ 138) προστίθενται
οι περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ ως εξής:
«δ) Προγράµµατα και ενισχύσεις της ΕΕ και άλλων
διεθνών οργανισµών και φορέων,
ε) ιδιωτικές εισφορές, δωρεές, χορηγίες, κληρονοµίες, καταπιστεύµατα,
στ) έσοδα από εκδόσεις, παραγωγές, δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας, δικαιώµατα κάθε είδους και
µορφής, επιµορφωτικά σεµινάρια ή προγράµµατα και
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,
ζ) επενδύσεις χρηµατικών κεφαλαίων,
η) εκµετάλλευση κινητών και ακινήτων περιουσιακών
στοιχείων,
θ) έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις µε άλλους
φορείς (ιδιωτικούς και δηµόσιους, ελληνικούς και διεθνείς),
ι) έσοδα προερχόµενα από κάθε άλλη νόµιµη πηγή».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 342/1976 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ. Τµήµατος Οµάδας Χορού µε την ονοµασία «Ελληνική Οµάδα Χορού» (Hellenic Dance Company)».
3. Το άρθρο 15 του ν. 342/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, των αναγνωρισµένων Ανώτερων Σχολών Χορού της Ελλάδας και των αντίστοιχων αναγνωρισµένων Σχολών Χορού του εξωτερικού γίνονται δεκτοί
σε ετήσιο κύκλο επιµόρφωσης στη χορογραφία ή τη σκηνική εκτέλεση, κατόπιν εξετάσεων σε µαθήµατα που καθορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο της σχολής ύ-
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στερα από εισήγηση του διευθυντή της Σχολής. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διευθυντή της σχολής και έγκριση του διοικητικού συµβουλίου της, ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά τη διάρθρωση, την οργάνωση και λειτουργία των ετήσιων κύκλων επιµόρφωσης της
σχολής, καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα για την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών. Από την παραπάνω απόφαση η προκαλούµενη δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από
τον προϋπολογισµό της Σχολής, χωρίς αύξηση της επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισµό».
4. Στο άρθρο 17 του ν. 342/1976 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου
της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης καταρτίζεται ή
τροποποιείται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας της
Κ.Σ.Ο.Τ.. Με την ίδια απόφαση καταργείται ο ισχύων εσωτερικός κανονισµός.»

λήψη προληπτικών µέτρων προστασίας των µνηµείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου ή και κατά τη φάση λειτουργίας του και δ) τη µελέτη
και δηµοσιοποίηση των ευρηµάτων. Αν ο προϋπολογισµός των δαπανών αυτών υπερβαίνει το 5% επί του συνολικού προϋπολογισµού του έργου, ο προϋπολογισµός
εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη των αρµόδιων κατά περίπτωση Κεντρικών Συµβουλίων του ίδιου
Υπουργείου.»

Άρθρο 56
Ρύθµιση θεµάτων του Μουσείου Λαϊκών Μουσικών
Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης Κέντρο Εθνοµουσικολογίας»

Άρθρο 60

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Αθλητισµού και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι και
εν γένει το περιεχόµενο συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), µετά από πρόταση της Κοσµητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, ως προς την ανάδειξη των σκοπών του Μουσείου
Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης - Κέντρο Εθνοµουσικολογίας» που αποτελεί
Τµήµα του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (ΜΕΛΤ),
µέσω της υλοποίησης επιστηµονικών, εκπαιδευτικών και
καλλιτεχνικών δράσεων.
Άρθρο 57
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271), όπως η περίπτωση
αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 18 του ν. 3658/2008
(Α΄ 70), αντικαθίσταται ως εξής:
«Όργανα Διοίκησης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης και του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
είναι το Διοικητικό Συµβούλιο και ο Διευθυντής.»
Άρθρο 58
Στο άρθρο 30 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών
που προκαλούνται κατά την εκτέλεση συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δηµόσιων τεχνικών έργων βάσει του ν. 3669/2008 (Α΄ 116), όπως ισχύει,
και του ν. 4412/2016 (Α΄147) χρηµατοδοτούνται από τον
κύριο του έργου και αφορούν: α) την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών από την αρµόδια αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, β) τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, κατά την
έννοια του άρθρου 37 του ν. 3028/2002 (A΄ 153), γ) τη

Άρθρο 59
Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1218/1981 (Α΄ 289)
προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Η σύνθεση και συγκρότηση σε σώµα του Διοικητικού
Συµβουλίου, όπως προκύπτει από τις ως άνω αρχαιρεσίες, δηµοσιεύεται µε απόφαση του ιδίου του Διοικητικού Συµβουλίου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

Το τρίτο, τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της παρ. 3 του
άρθρου 7 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) αντικαθίστανται ως εξής:
«Η επιτροπή είναι δωδεκαµελής και αποτελείται από
τρείς (3) υπαλλήλους, έναν (1) ανά Υπουργείο, από τα Υπουργεία Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Εσωτερικών, που ορίζονται, µε τους αναπληρωτές τους, από τον αρµόδιο Υπουργό, έναν (1) αξιωµατικό του Πυροσβεστικού Σώµατος, που ορίζεται, µε
τον αναπληρωτή του, από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος, έναν (1) Σύµβουλο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
και από επτά (7) εκπροσώπους, έναν (1) ανά φορέα, που
υποδεικνύονται, µε τους αναπληρωτές τους, από την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), την Πανελλήνια
Ένωση Ελεύθερου Θεάτρου, την Ένωση Μη Κερδοσκοπικών Θιάσων, την Πανελλήνια Οµοσπονδία Θεάµατος
Ακροάµατος (Π.Ο.Θ.Α.), την Πανελλήνια Ένωση Αιθουσαρχών Κινηµατογράφων (Π.Ε.ΑΙ.Κ), την Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Κινηµατογράφου- Τηλεόρασης
και Συναφών Κλάδων (Π.Ο.Ε.Κ.Τ.) και την Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης
(Ε.ΤΕ.Κ.Τ.). Αν οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους
εκπροσώπους τους εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή της σχετικής πρόσκλησης της
αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, τα πρόσωπα αυτά ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού. Πρόεδρος της επιτροπής
ορίζεται το µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.»
Άρθρο 61
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ.
457/1983 (Α΄ 174), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Διευθυντής πρέπει να έχει δίπλωµα ή πτυχίο καθηγητή αναγνωρισµένης επαγγελµατικής σχολής χορού
της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης ανώτερης ή ανώτατης
Σχολής Χορού της αλλοδαπής και πενταετή διδακτική εµπειρία σε αναγνωρισµένη Σχολή Χορού της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής.»
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Άρθρο 62
Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 645/1977 (Α΄ 202), όπως
αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α΄ της παρ. 6 του
άρθρου 80 του ν. 3057/2002 (Α΄ 239), αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Το Ε.Π.Κε.Δ. έχει έδρα την Αθήνα. Οι εγκαταστάσεις του Ε.Π.Κε.Δ. στους Δελφούς αποτελούν παράρτηµά του.»
Άρθρο 63
Το κείµενο του άρθρου 26 του ν. 3028/2002 αριθµείται
ως παράγραφος 1 και στο ίδιο άρθρο προστίθενται παράγραφοι 2, 3 και 4 ως εξής:
«2. Αν σκάφος ή όχηµα (όπως ιδίως σιδηροδροµικός
συρµός, αυτοκίνητο, άµαξα), το οποίο έχει χαρακτηριστεί µνηµείο, παρουσιάζει εκτεταµένες και µη αναστρέψιµες φθορές ή βλάβες, συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού πενταµελής επιτροπή αποτελούµενη από ένα µηχανολόγο, ένα λαογράφο ή εθνολόγο ή κοινωνικό ανθρωπολόγο, έναν αρχιτέκτονα ή πολιτικό µηχανικό ή ναυπηγό ή αεροναυπηγό, έναν ιστορικό τέχνης ή ιστορικό και ένα συντηρητή (µε
σχετική σε κάθε περίπτωση ειδίκευση), υπαλλήλους του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή, αν αυτό δεν
καθίσταται εφικτό, από εγνωσµένου κύρους εµπειρογνώµονες. Η επιτροπή ελέγχει την κατάσταση του µνηµείου και προτείνει µέτρα υπό την προϋπόθεση ότι διαφυλάσσεται η αυθεντικότητά του.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η επιτροπή κρίνει
ότι η διατήρηση του µνηµείου είναι, στο σύνολο ή σε
τµήµα του, αδύνατη, µπορεί να εισηγηθεί αιτιολογηµένα
τη διάλυσή του, η οποία αποφασίζεται από τον Υπουργό
Πολιτισµού και Αθλητισµού µετά από γνώµη του Συµβουλίου, αφού προηγηθεί λεπτοµερής περιγραφή της µορφής και της κατασκευής του, πλήρης φωτογράφηση, αποτύπωση και τεκµηρίωσή του.
4. Απαγορεύεται η απόσπαση από σκάφος ή όχηµα (όπως ιδίως σιδηροδροµικό συρµό, αυτοκίνητο, άµαξα),
που έχει χαρακτηριστεί µνηµείο, στοιχείων που είναι αναπόσπαστα τµήµατά του. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η
απόσπαση και αποµάκρυνση τέτοιων στοιχείων, όπως
και η ενσωµάτωσή τους σε µια νέα κατασκευή, όµοια µε
την αρχική, µόνο εάν αυτό κριθεί, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ύστερα από γνώµη
του Συµβουλίου, ότι είναι απολύτως αναγκαίο για τη διάσωσή τους. Οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται σύµφωνα µε µελέτη που εγκρίνεται µε την οικεία απόφαση.»
Άρθρο 64
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου
για την καταβολή αποζηµίωσης σε περίπτωση
απώλειας ή φθορών κινητών µνηµείων
και έργων τέχνης
Στο ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και µετά το άρθρο 45 προστίθεται άρθρο 45Α ως εξής:
«Άρθρο 45Α
1. Επιτρέπεται η παροχή εγγύησης του ελληνικού Δηµοσίου, µε την οποία αναλαµβάνεται η υποχρέωση να
καταβληθεί χρηµατική αποζηµίωση για απώλειες ή φθο-

ρές που είναι δυνατόν να προκληθούν σε αρχαιότητες,
έργα τέχνης, έργα πολιτιστικής και ιστορικής αξίας, κινητά µνηµεία, τα οποία:
α. εκτίθενται, µεµονωµένα ή ως µέρος συνόλου, δυνάµει συµβάσεων προσωρινού ή µακροχρόνιου δανεισµού
από αλλοδαπά µουσεία ή από φορείς της αλλοδαπής σε
εκθέσεις περιοδικού χαρακτήρα στην ηµεδαπή, οι οποίες
διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού ή από ηµεδαπά δηµόσια
µουσεία ή από µουσεία που έχουν ιδρυθεί µε νόµο.
β. εκτίθενται σε εκθέσεις περιοδικού χαρακτήρα στην
αλλοδαπή, οι οποίες διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού ή/και
από µουσεία της περίπτωσης α΄.
2. Οι εκθέσεις των περιπτώσεων α΄ ή β΄ της προηγούµενης παραγράφου πρέπει να έχουν ιδιαίτερη πολιτιστική ή ιστορική αξία ή να αποσκοπούν στην προβολή του
ελληνικού πολιτισµού ή να αποβλέπουν στην εκπλήρωση σχετικών υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από
διεθνείς ή διακρατικές συµβάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα.
3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, καταρτίζεται ο Γενικός Κανονισµός Εγγύησης και
Προδιαγραφών Ασφαλείας Συλλογών και Εκθεµάτων για
τα µουσειακά αντικείµενα και τα εκθέµατα του παρόντος
άρθρου. Με τον Κανονισµό αυτόν καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις παροχής της εγγύησης της
παραγράφου 1, όπως ιδίως η διάρκεια της παρεχόµενης
εγγύησης, οι δικαιούχοι της αποζηµίωσης, οι κίνδυνοι
και οι περιπτώσεις απώλειας ή φθοράς η επέλευση των
οποίων γεννά υποχρέωση αποζηµίωσης, οι λόγοι και περιπτώσεις απαλλαγής από την ανωτέρω υποχρέωση, η
διαδικασία καταβολής της αποζηµίωσης και τα αρµόδια
όργανα, η διαδικασία διοικητικής επίλυσης διαφορών σε
περίπτωση αµφισβήτησης του ύψους της καταβλητέας
αποζηµίωσης και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής
των παραγράφων 7, 8, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται και οι
προδιαγραφές ασφαλείας, όπως ιδίως οι όροι συσκευασίας, αποσυσκευασίας, µεταφοράς, εγκατάστασης, επιθεώρησης, διαµόρφωσης ειδικών περιβαλλοντικών συνθηκών, πυρασφάλειας και συστηµάτων φύλαξης και συναγερµού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Μεταξύ
των µουσειολογικών προδιαγραφών προστασίας και ασφάλειας, που πρέπει να πληρούν τα µουσεία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, προκειµένης της παροχής
εγγύησης για φθορές ή απώλειες µουσειακών αντικειµένων αυτών, περιλαµβάνονται υποχρεωτικά κατάλληλες
συνθήκες µέτρησης υγρασίας, θερµοκρασίας και φωτισµού, πυρανίχνευση και πυροπροστασία, καθώς και ικανοποιητική λειτουργία συστηµάτων εικοσιτετράωρης παρακολούθησης και συναγερµού. Για τη πιστοποίηση της
συνδροµής των εν λόγω προδιαγραφών τα ενδιαφερόµενα για την υπαγωγή τους στις ρυθµίσεις του παρόντος
άρθρου µουσεία υποβάλλουν σχετική µουσειολογική αναφορά στην επιτροπή της παραγράφου 8.
4. Για την εγγύηση της παραγράφου 1 προβλέπεται
στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό αυτοτελής Κωδικός Αριθµός Εξόδων (Κ.Α.Ε.). Το ύψος της ετήσιας πίστωσης που εγγράφεται στον ανωτέρω Κωδικό καθορίζεται ύστερα από γνώµη της γνωµοδοτικής επιτροπής
της παραγράφου 8, η οποία διατυπώνεται εντός του
πρώτου τετραµήνου κάθε έτους, µε βάση την αποτίµηση
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της αξίας των µουσειακών αντικειµένων και των εκθεµάτων των εκθέσεων που πρόκειται να διοργανωθούν το επόµενο έτος.
5. Η εγγύηση της παραγράφου 1 παρέχεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και
Αθλητισµού που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της επιτροπής της παραγράφου 8, η οποία αποφαίνεται εάν
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και οι όροι του Κανονισµού της παραγράφου 3. Για τη διαπίστωση της συνδροµή των όρων του Κανονισµού στη περίπτωση αντικειµένων, που εκτίθενται σε δηµοσίου χαρακτήρα µουσεία ως τµήµατα συλλογών αυτών, η επιτροπή
της παραγράφου 8 µπορεί να διενεργεί αυτοψία. Με την
κοινή υπουργική απόφαση για την παροχή εγγύησης
µπορεί να τίθενται και πρόσθετοι όροι, πέραν εκείνων
που περιλαµβάνονται στο Γενικό Κανονισµό Προδιαγραφών Ασφαλείας, για την πληρέστερη προστασία των εκθεµάτων ή µουσειακών αντικειµένων.
6. Για την καταβολή αποζηµίωσης στους δικαιούχους
για απώλειες ή φθορές που καλύπτονται από την εγγύηση της παραγράφου 1, καθώς και για τον καθορισµό του
ύψους αυτής εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής της παραγράφου 8. Η επιτροπή αποφαίνεται για την έκταση της φθοράς και το
ύψος του ποσού της αποζηµίωσης που αναλογεί για την
αποκατάστασή της, καθώς και για το ύψος του ποσού
της αποζηµίωσης σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής εκθέµατος.
7. Η καταβολή της αποζηµίωσης, η οποία δεν µπορεί
να υπερβαίνει το ποσό που έχει εγγραφεί στον αντίστοιχο αυτοτελή Κωδικό Αριθµό Εξόδων (ΚΑΕ) του Κρατικού
Προϋπολογισµού, συνεπάγεται απόσβεση της υποχρέωσης του Ελληνικού Δηµοσίου, η οποία έχει αναληφθεί,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
8. Στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού συνιστάται γνωµοδοτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
α. τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς,
β. τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Μουσείων,
γ. τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέµατος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς,
δ. τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισµού,
ε. τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,
στ. τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνηµείων,
ζ. έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµικών, ο
οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Οικονοµικών,
η. δύο (2) πρόσωπα µε εµπειρία στον τοµέα συντήρησης και διοργάνωσης εκθέσεων, που ορίζονται µε διετή
θητεία από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Η Επιτροπή σύµφωνα µε τα ανωτέρω διατυπώνει γνώµη σχετικά µε: α) το ύψος της ετήσιας πίστωσης που εγγράφεται στον κρατικό προϋπολογισµό για την εγγύηση
της παραγράφου 1, β) την συνδροµή των προϋποθέσεων
παροχής της εγγύησης αυτής, γ) τη θέση τυχόν πρόσθετων όρων που απαιτούνται για την παροχή κρατικής εγγύησης, δ) την καταβολή αποζηµίωσης στους δικαιούχους για απώλειες ή φθορές που καλύπτονται από την
εγγύηση αυτή καθώς και τον καθορισµό του ύψους της
ε) κάθε άλλο ζήτηµα για το οποίο ο Γενικός Κανονισµός

Εγγύησης και Προδιαγραφών Ασφαλείας Συλλογών και
Εκθεµάτων της παραγράφου 3 προβλέπει γνωµοδότηση
της επιτροπής.
Η επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρός της επιτροπής, καθώς και η υπηρεσία ή οι
υπάλληλοι του υπουργείου που αναλαµβάνουν τη γραµµατειακή υποστήριξή της.
9. Κατά τους πρώτους δώδεκα (12) µήνες ισχύος της
παρούσας διάταξης µετά την έκδοση του Γενικού Κανονισµού Εγγύησης και Προδιαγραφών Ασφαλείας της παραγράφου 3, η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου αφορά
αποκλειστικά τις εκθέσεις που οργανώνει ή συνδιοργανώνει το Ελληνικό Δηµόσιο στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήµατος, η εγγύηση θα αφορά και τις υπόλοιπες εκθέσεις οι οποίες διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από ηµεδαπά δηµόσια µουσεία ή από µουσεία που έχουν
ιδρυθεί µε νόµο.
Άρθρο 65
Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012
(Α΄ 14) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οµοίως, για τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης
συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για το προσωπικό που απασχολείται σε έργα που υλοποιούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού, ενταγµένα σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα
του Ε.Σ.Π.Α., οι πράξεις αυτές ισχύουν από την ηµεροµηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούµενης σύµβασης
αντίστοιχα, έστω και αν η δηµοσίευση στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως γίνει µεταγενέστερα.
Η ισχύς του προηγούµενου εδαφίου ανατρέχει στο
χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)».
Άρθρο 66
Ασφάλιση καταδυόµενου προσωπικού του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού
1. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στην παρ. 5 του
άρθρου 24 της υποπαραγράφου Δ.9. της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας ασφαλίζουν το κατά το άρθρο 7 της παρ. 7
περίπτωση β΄ εδάφιο πέµπτο του ν. 2557/1997 (Α΄ 271)
καταδυόµενο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού, κατ’ έτος, για κίνδυνο ζωής και υγείας
σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Η δαπάνη βαρύνει το
Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.
2. Για κάθε ηµέρα κατάδυσης καταβάλλεται στο κατ’
άρθρο 7 παρ. 7 περίπτωση β΄ εδάφιο πέµπτο του
ν. 2557/1997 (Α΄ 271) καταδυόµενο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ειδική πρόσθετη
αµοιβή. Η ειδική πρόσθετη αµοιβή επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Ταµείου Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.) και υπόκειται σε
φορολογία εισοδήµατος και σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται οι δικαιούχοι,
οι προϋποθέσεις και ο τρόπος καταβολής, καθώς και το
ύψος της εν λόγω αµοιβής και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Σε περίπτωση που αρχαιολογική έρευνα καθιστά αναγκαία την απασχόληση καταδυόµενων υπαλλήλων, έ-
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χουν δε εξαντληθεί τα ανώτατα όρια που προβλέπονται
από τις κείµενες διατάξεις για τις εκτός έδρας µετακινήσεις των δηµοσίων υπαλλήλων ή/και για την ειδική πρόσθετη αµοιβή, η καθ’ υπέρβαση δαπάνη (η ειδική πρόσθετη καταδυτική αµοιβή και η εκτός έδρας µετακίνηση) καλύπτεται από τρίτο πρόσωπο, ηµεδαπό ή αλλοδαπό, που
είναι κύριος του έργου ή συνεργάζεται στην αρχαιολογική έρευνα. Το ποσό καταβάλλεται στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και αποδίδεται στους
δικαιούχους υπαλλήλους, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της υπηρεσίας και απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Τ.Α.Π..
Άρθρο 67
1. Θεσµοθετείται Βραβείο Εικαστικών Τεχνών «Γιάννης Μόραλης», στη µνήµη του µεγάλου εικαστικού και
δασκάλου που απονέµεται κάθε χρόνο σε έναν εν ζωή
δηµιουργό για το τρέχον καλλιτεχνικό του έργο ή για τη
συνεχή και αναγνωρισµένη παρουσία του στα εικαστικά
πράγµατα της χώρας. Η απονοµή του βραβείου συνοδεύεται από τη διοργάνωση έκθεσης έργων του βραβευθέντος ή της βραβευθείσας από το Υπουργείο Πολιτισµού
και Αθλητισµού.
2. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται κάθε χρόνο µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού άµισθη
επταµελής γνωµοδοτική επιτροπή, η οποία αποτελείται
από έναν καθηγητή οποιασδήποτε βαθµίδας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή του Τµήµατος Εικαστικών
και Εφαρµοσµένων Τεχνών Α.Π.Θ. ή του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Μακεδονίας ή του Τµήµατος Πλαστικών Τεχνών
και Επιστηµών Τέχνης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (εκ
περιτροπής), έναν εκπρόσωπο της Εταιρείας Ελλήνων
Τεχνοκριτών AICA Hellas, έναν εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, έναν εκπρόσωπο
της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης, έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης ή του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης (εκ περιτροπής) και έναν υπάλληλο της Γενικής
Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Τα µέλη της επιτροπής υποδεικνύονται από τους ανωτέρω φορείς, πλην του υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό. Ο πρόεδρος της επιτροπής εκλέγεται από τα µέλη της. Χρέη γραµµατέα ασκεί
υπάλληλος της αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού, ο οποίος ορίζεται µε την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού δηµοσιεύεται ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθορίζονται η προθεσµία υποβολής αιτήσεων, ο χρόνος απονοµής του βραβείου και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια σχετική µε τη διαδικασία.
4. Το βραβείο απονέµεται µε απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού ύστερα από πρόταση της ανωτέρω Επιτροπής.
Άρθρο 68
Για τη συµµετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της
Μπιενάλε της Βενετίας προβλέπονται τα εξής:
1. Η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού

και Αθλητισµού απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση, µέχρι το
τέλος Μαρτίου του προηγούµενου της διοργάνωσης έτους, προκειµένου να υποβληθούν προτάσεις για την επιλογή της εθνικής εκπροσώπησης.
Προτάσεις µπορούν να υποβάλλουν: α) επιµελητές, ιστορικοί τέχνης, τεχνοκριτικοί και θεωρητικοί τέχνης µε
εµπειρία στην οργάνωση και επιµέλεια εκθέσεων από
κοινού µε καλλιτέχνες, β) καλλιτέχνες από κοινού µε
τους ανωτέρω.
Οι προτάσεις υποβάλλονται µέχρι το τέλος Μαΐου του
προηγούµενου της διοργάνωσης έτους, σύµφωνα µε
τους όρους της πρόσκλησης.
2. Μέχρι το τέλος Μαΐου του προηγούµενου της διοργάνωσης έτους µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού
και Αθλητισµού, συγκροτείται άµισθη επταµελής γνωµοδοτική επιτροπή, που αποτελείται από έναν καθηγητή οποιασδήποτε βαθµίδας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή του Τµήµατος Καλών και Εφαρµοσµένων Τεχνών
Α.Π.Θ. (εκ περιτροπής), έναν καθηγητή οποιασδήποτε
βαθµίδας του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων
Τεχνών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας ή του
Τµήµατος Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών Τέχνης του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (εκ περιτροπής), έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, έναν
εκπρόσωπο του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης,
έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου
Αλεξάνδρου Σούτζου, έναν εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας και έναν εκπρόσωπο
της Ένωσης Ελλήνων Κριτικών Τέχνης (AICA HELLAS).
Ο πρόεδρος της επιτροπής εκλέγεται από τα µέλη της.
Οι καθηγητές και οι εκπρόσωποι υποδεικνύονται από
τους ανωτέρω φορείς. Με την απόφαση συγκρότησης
της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού που εκτελεί χρέη γραµµατέα της επιτροπής.
3. Οι συντελεστές της εθνικής συµµετοχής (καλλιτέχνης/-ες και επιµελητής/-ές) επιλέγονται, ύστερα από
πρόταση της επιτροπής, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, που δηµοσιοποιείται µέχρι το
τέλος Ιουλίου του προηγούµενου της διοργάνωσης έτους.
4. Ως φορείς υλοποίησης της εθνικής συµµετοχής (Εθνικός Επίτροπος) ορίζονται εκ περιτροπής το Εθνικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και η Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου. Το κόστος της συµµετοχής στη
διοργάνωση καλύπτεται από τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε επιχορήγηση του φορέα υλοποίησης.
Άρθρο 69
Στο άρθρο 6 του άρθρου τέταρτου του ν. 4366/2016
(Α΄ 18) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι θέσεις του καλλιτεχνικού διευθυντή και των µέχρι έξι (6) προσώπων ειδικών προσόντων ή δεξιοτήτων,
που προβλέπονται στο άρθρο τρίτο της 40.414/26.1.2016
Σύµβασης Τροποποίησης της 7431/1981 «Συµβάσεως Ιδρύσεως Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και
Προσυµφώνου Δωρεάς», όπως η τροποποίηση της σύµβασης κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του άρθρου τέταρτου
του ν. 4366/2016, µπορεί να καλύπτονται και µε την τοποθέτηση στον τον ΟΜΜΑ λειτουργών και υπαλλήλων
του Δηµοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ της Γενικής Κυ-
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βέρνησης. Η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετά
από εισήγηση του ΔΣ του ΟΜΜΑ, η οποία σχηµατίζεται
µε τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Οι αποδοχές τους
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού και καλύπτονται
στο σύνολό τους από το φορέα υποδοχής. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται, για
όλες τις συνέπειες, ως πραγµατική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Οι υπάλληλοι και λειτουργοί που τοποθετούνται στις ανωτέρω θέσεις λαµβάνουν από τον ΟΜΜΑ µόνο τις αποδοχές της θέσης αυτής, ενώ η καταβολή
των αποδοχών της θέσης που κατείχαν πριν από την τοποθέτησή τους διακόπτεται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση
αποχώρησής τους από τις παραπάνω θέσεις, επανέρχονται αυτοδικαίως στην οργανική τους θέση, η οποία µέχρι τότε παραµένει κενή.»
Άρθρο 70
1. Στο τέλος του άρθρου 65 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141)
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Από 1.1.2017 και εφόσον τα αντίστοιχα έργα έχουν
ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα ΕΣΠΑ 20142020, οι ως άνω συµβάσεις εργασίας µπορούν να παραταθούν µέχρι τη λήξη των έργων ανάλογα µε τις απαιτήσεις και το σχεδιασµό τους, που εξειδικεύονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού.»
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από την έναρξη
ισχύος του άρθρου 65 του ν. 4410/2016.
Άρθρο 71
Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου
Στο άρθρο 14 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219) προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ο Γενικός Διευθυντής αναπληρώνεται στο σύνολο των καθηκόντων
του από Διευθυντή του ΕΚΚ, κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συµβουλίου.»
Άρθρο 72
Υπηρεσία Συντήρησης Μνηµείων Ακρόπολης
Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)
προστίθεται και ισχύει από την έναρξη ισχύος του
ν. 4440/2016 νέα περίπτωση κγ΄ ως εξής:
«κγ) στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνηµείων Ακρόπολης του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.»

του Ο.Μ.Μ.Θ. και εξυπηρετούν έργα και δράσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού,
καθώς και εκδηλώσεων γενικότερου δηµοσίου ενδιαφέροντος, αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων. Με τις ίδιες ή
άλλες συµβάσεις µπορεί να ορίζονται οι ειδικότεροι όροι
και προϋποθέσεις υπό τις οποίες Οργανισµοί που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, µπορεί να συνεργάζονται µε τον Ο.Μ.Μ.Θ.,
να αξιοποιούν για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων τους
τις εγκαταστάσεις του, την τεχνολογική του υποδοµή
και την τεχνογνωσία του προσωπικού του Ο.Μ.Μ.Θ. και
να αναπτύσσουν εν γένει συνέργειες και δράσεις οι οποίες εντάσσονται στους σκοπούς του Οργανισµού. Με
τις συµβάσεις αυτές µπορεί επίσης να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε δωρεάν επιµορφωτικά προγράµµατα του
Ο.Μ.Μ.Θ. για τους µαθητές των δηµόσιων σχολείων, καθώς και µε τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών και
υπηρεσιών του Ο.Μ.Μ.Θ. προς το Δηµόσιο και προς δηµόσιους φορείς για καλλιτεχνικές δράσεις. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων κάθε σύµβασης και ο έλεγχος της διαχείρισης των πόρων που διατίθενται γίνεται από πενταµελή Επιτροπή αποτελούµενη από δύο (2)
υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισµού, δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών και έναν (1) υπάλληλο του Ο.Μ.Μ.Θ.. Η επιτροπή συγκροτείται και τα µέλη
της ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε την οποία ρυθµίζεται κάθε θέµα απαραίτητο για τη λειτουργία της. Το
µέλος της επιτροπής που είναι υπάλληλος του Ο.Μ.Μ.Θ.
ορίζεται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου του Ο.Μ.Μ.Θ..»
2. Στο τέλος του άρθρο 2Α του άρθρου 76 του
ν. 2121/1993 (Α΄ 25),προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Στους σκοπούς του Οργανισµού εντάσσονται επίσης δραστηριότητες και δράσεις σχετικές µε την ενίσχυση της πρόσβασης στην καλλιτεχνική γνώση και εκπαίδευση, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και
του πνευµατικού πλούτου της Ελλάδας, καθώς και την ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών µέσω πολιτιστικών
δράσεων. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού ο
Ο.Μ.Μ.Θ. µπορεί να συνεργάζεται µε φορείς της ηµεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και να εκπονεί και υποβάλλει
σχετικά προγράµµατα προς εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων µε την αξιοποίηση κοινοτικών ενισχύσεων
και διαπεριφερειακών και διαδηµοτικών κοινοτικών προγραµµάτων».
3. Μετά το άρθρο 5Α του άρθρου 76 του ν. 2121/1993
(Α΄ 25) προστίθεται άρθρο 5Β, ως εξής:
«Άρθρο 5Β

Άρθρο 73
Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 2Α του
άρθρου 76 του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) προστίθενται εδάφια
ως εξής:
«Επιτρέπεται η κατάρτιση προγραµµατικών συµβάσεων τριετούς διάρκειας µεταξύ του Ο.Μ.Μ.Θ. και του Ελληνικού Δηµοσίου, εκπροσωπουµένου από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε
σκοπό την εκατέρωθεν συµβολή, δια της προσφοράς
των αναγκαίων προς τούτο µέσων, στην ανάπτυξη του
µορφωτικού, πνευµατικού και πολιτιστικού επιπέδου της
χώρας και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο σκοπό

1.Το διοικητικό συµβούλιο του Ο.Μ.Μ.Θ. προσλαµβάνει γενικό διευθυντή µε σύµβαση ορισµένου χρόνου
διάρκειας τριών (3) ετών και καθορίζει τις αρµοδιότητές
του κατά τα προβλεπόµενα στους σχετικούς κανονισµούς του Οργανισµού.
2. α) Το διοικητικό συµβούλιο του Ο.Μ.Μ.Θ. προσλαµβάνει καλλιτεχνικό διευθυντή µε σύµβαση ορισµένου
χρόνου διάρκειας µέχρι τριών (3) ετών, η οποία µπορεί
να ανανεώνεται χωρίς να καθίσταται αορίστου χρόνου.
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής είναι αρµόδιος για κάθε θέµα καλλιτεχνικής φύσεως, την κατάρτιση του καλλιτεχνικού προγράµµατος του Ο.Μ.Μ.Θ. κάθε περιόδου, το
οποίο εγκρίνεται από το ΔΣ, την κατάρτιση αναλυτικού
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προϋπολογισµού σε συνεργασία µε το Γενικό Διευθυντή,
στο πλαίσιο του εγκεκριµένου από το διοικητικό συµβούλιο προϋπολογισµού, και την υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγραµµατισµού.
β) Το διοικητικό συµβούλιο του Ο.Μ.Μ.Θ. προσλαµβάνει, µετά από εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή, έναν αναπληρωτή καλλιτεχνικό διευθυντή µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, η οποία µπορεί να ανανεωθεί χωρίς να καθίσταται αορίστου χρόνου.
Ο αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής επικουρεί και
αναπληρώνει τον καλλιτεχνικό διευθυντή στα καθήκοντά του και η σύµβασή του λήγει αυτοδικαίως και αζηµίως µε τη σύµβαση του καλλιτεχνικού διευθυντή.
3. Για τη διαδικασία πρόσληψης του γενικού διευθυντή, του καλλιτεχνικού διευθυντή και του αναπληρωτή
του, ακολουθούνται τα προβλεπόµενα στα εδάφια β΄ και
γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). Οι
κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζηµιώσεις τους καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού.
4. Το διοικητικό συµβούλιο του Ο.Μ.Μ.Θ. µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση του γενικού διευθυντή ή του καλλιτεχνικού διευθυντή πριν από τη λήξη της αζηµίως, αν ο
ετήσιος απολογισµός του έργου τους απορριφθεί από
αυτό ή για σπουδαίο λόγο που ανάγεται στην άσκηση
των καθηκόντων τους. Η απόφαση του διοικητικού συµβουλίου λαµβάνεται σε ειδική συνεδρίαση µε πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) επί του συνόλου των µελών του και
είναι πλήρως αιτιολογηµένη.
5. Για την υλοποίηση των σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
πρόγραµµα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, το διοικητικό
συµβούλιο προσλαµβάνει, µετά από εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή, καλλιτεχνικό προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, ορίζοντας την αµοιβή
του, σύµφωνα µε το ν. 4354/2015 (Α΄176) ή µε σύµβαση
έργου, καθώς και τεχνικό προσωπικό και προσωπικό ταξιθεσίας, εφόσον έχουν γίνει οι σχετικές προβλέψεις για
το κόστος της µισθοδοσίας στον προϋπολογισµό του εν
λόγω φορέα και οι εν λόγω προσλήψεις έχουν ενταχθεί
στο σχεδιασµό προσλήψεων του φορέα.»
4. Στο άρθρο 6Α του άρθρου 76 του ν. 2121/1993
(Α΄25) προστίθεται περίπτωση ε΄, ως εξής:
«ε) Έσοδα από διαπεριφερειακά και διαδηµοτικά κοινοτικά προγράµµατα, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράµµατα πολιτιστικής συνεργασίας.»
Άρθρο 74
Αντικατάσταση της παραγράφου 12 του άρθρου 24
του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)
Η παράγραφος 12 του άρθρου 24 του ν. 2725/1999
(Α΄ 121) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της
Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρµόζονται κατ’ εξαίρεση οι διατάξεις του καταστατικού της.»
Άρθρο 75
1. Στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2636/1998 (A΄198) µετά
τη λέξη «λειτουργεί» και πριν από τις λέξεις «χάριν του
δηµοσίου συµφέροντος» προστίθενται οι λέξεις «σε δωδεκάωρη βάση».

2. Μετά το τέλος του ενδέκατου εδαφίου της παρ. Α.1
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Συγκεκριµένα για το έτος 2017, η σχετική απόφαση
καθιέρωσης της υπερωριακής απασχόλησης για το απασχολούµενο προσωπικό στο «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»
εκδίδεται από το διοικητικό του συµβούλιο εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος και ισχύει αναδροµικά από 1.1.2017.»
3. Στο άρθρο 3 του ν. 2636/1998 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» είναι δυνατή, µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης τακτικού προσωπικού
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314)
η ανανέωση των υφιστάµενων εργασιακών συµβάσεων
ορισµένου χρόνου, καθώς επίσης και συµβάσεων έργου,
µε στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του
φορέα, κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας και
πάντως, όχι πέραν της 31ης.12.2018.»
Άρθρο 76
Στην παρ. 4 του άρθρου 6 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4366/2016 (Α΄ 18) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ή του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, µπορεί να αποσπάται στον ΟΜΜΑ προσωπικό του Υπουργείου Οικονοµικών ή του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού αντίστοιχα για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ΟΜΜΑ και για χρόνο που ορίζεται µε την απόφαση της απόσπασης. Η διάρκεια της απόσπασης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά, µε δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόµη έτος. Η δαπάνη µισθοδοσίας του
αποσπασµένου προσωπικού βαρύνει, σε όλες τις περιπτώσεις, τον φορέα προέλευσης του αποσπώµενου.»
Άρθρο 77
1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε
την επωνυµία «Εθνικό Μουσείο Αγροτικού Κινήµατος Κιλελέρ» (Ε.Μ.Α.Κ. Κιλελέρ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
2. Το Ε.Μ.Α.Κ. Κιλελέρ διοικείται από πενταµελές όργανο (Διοικητική Επιτροπή), στο οποίο µετέχουν πρόσωπα εγνωσµένου κύρους µε κατάρτιση επί του αντικειµένου της ιστορίας του αγροτικού κινήµατος ή συναφούς
επιστηµονικού αντικειµένου. Εξ αυτών τρία (3) µέλη διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού και δύο (2) µέλη µε απόφαση του Δήµου Κιλελέρ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προγραµµατική
σύµβαση που θα υπογράφει µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και του Δήµου Κιλελέρ. Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής ορίζεται ένα από τα υποδεικνυόµενα εκ µέρους του Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού µέλη που πρέπει να έχει εξειδικευµένη γνώση του αντικειµένου της ιστορίας του αγροτικού κινήµατος. Ουδεµία οικονοµική αξίωση προκύπτει από τη συµµετοχή προσώπου στη Διοικητική Επιτροπή του Ε.Μ.Α.Κ.
Κιλελέρ.
3. Η θητεία των µελών της Διοικητικής Επιτροπής είναι
τριετής και δύναται να παραταθεί µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, το ανώτερο, για έ-
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να επιπλέον έτος πέραν της θητείας του οργάνου.
4. Το Ε.Μ.Α.Κ. Κιλελέρ είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο.
Πόροι του Μουσείου είναι: (α) τα έσοδα που προέρχονται από την εκµετάλλευση και αξιοποίηση της κινητής
και ακίνητης περιουσίας του, (β) τα έσοδα από την πώληση βιβλίων και εντύπων, από την πώληση εισιτηρίων, καθώς και από την πάσης φύσεως δραστηριότητα του
Ε.Μ.Α.Κ. Κιλελέρ από την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, (γ) οι εισφορές και οι λοιπές παροχές των
συµµετεχόντων στις εκδηλώσεις, τα προγράµµατα, τα
συνέδρια, τα σεµινάρια ή τις ηµερίδες που οργανώνει το
Ε.Μ.Α.Κ. Κιλελέρ, καθώς και οι εισφορές αυτών που κάνουν χρήση των εν γένει εγκαταστάσεων και υπηρεσιών
αυτού, (δ) οι υπέρ του Ε.Μ.Α.Κ. Κιλελέρ δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοτήµατα και πάσης φύσεως µεταβιβάσεις
περιουσιακών στοιχείων από χαριστική αιτία οποιουδήποτε ηµεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού ή νοµικού προσώπου, (ε) οι τόκοι από τις καταθέσεις του Ε.Μ.Α.Κ. Κιλελέρ σε τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισµούς,
(στ) οι τυχόν επιχορηγήσεις ή παροχές ή κονδύλια, όπως
ενδεικτικά κονδύλια από κρατικούς ή άλλους ηµεδαπούς
ή αλλοδαπούς δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, κονδύλια
από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς και προγράµµατα, περιλαµβανοµένων και κονδυλίων εκ προγραµµατικών ή άλλων συναφών συµβάσεων, (ζ) οι επιχορηγήσεις ή και χρηµατοδοτήσεις από φορείς του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα και σχετικές προσκλήσεις ενδιαφέροντος για τη χρηµατοδότησή τους µέσω εισφορών, (η)
οποιαδήποτε άλλη περιοδική ή εφάπαξ απόδοση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή επένδυσης που περιέρχεται στο Ε.Μ.Α.Κ. Κιλελέρ και δεν κατονοµάζεται
ειδικώς, καθώς και (θ) πρόσοδοι από κάθε άλλη νόµιµη
δραστηριότητα.
5. Με διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού θεσπίζεται ο Οργανισµός του Ε.Μ.Α.Κ. Κιλελέρ και καθορίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες των οργάνων διοίκησης αυτού, η οργανωτική διάρθρωση και η στελέχωση των υπηρεσιών
του, τα προσόντα και η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του προσωπικού του, αλλά και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια που αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία του.

Άρθρο 78
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 2433/1996 (Α΄ 180) που προστέθηκε µε την παρ. 3α
του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«στους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ7 Ζωγράφων συντηρητών, ΠΕ10 γλυπτών, ΠΕ αρχαιοζωολόγων και
ΠΕ12 φυσικών γεωλόγων, βιολόγων, γεωπόνων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθώς και στο
µόνιµο και µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου επιστηµονικό προσωπικό της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου των ειδικοτήτων ΠΕ Ιστορικών Τέχνης, ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων, ΠΕ Ζωγράφων, ΠΕ Χηµικών, ΠΕ Φυσικών, ΠΕ Χηµικών Μηχανικών,
ΠΕ Αρχειονόµων.»
Άρθρο 79
Οι τίτλοι σπουδών που χορηγήθηκαν από Ανώτερες
Δηµόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, εφόσον οι τίτλοι αυτοί αποκτήθηκαν, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 1158/1981 (Α΄ 127), έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 3149/2003 (Α΄ 141), θεωρούνται ισότιµοι προς τους τίτλους σπουδών που χορηγούσαν έως τις 10.6.2003 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα, χωρίς αντιστοιχία προς υπάρχουσες κατά το
κρίσιµο χρονικό διάστηµα ειδικότητες των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Αρµόδιος για την αναγνώριση της ισοτιµίας ορίζεται ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού
και Αθλητισµού καθορίζονται οι Ανώτερες Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου, καθώς και οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία αναγνώρισης της ισοτιµίας.
Άρθρο 80
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 47 του
ν. 4440/2016 (Α΄ 224) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε,
η φράση «πλην των αποδοχών τους, περιλαµβανοµένων
των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν σε αυτές.»
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Άρθρο 81
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,

2017
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