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∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΟΣ∆) ΚΑΙ ΤΟ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Το πλαίσιο της διαβούλευσης 

 

 

Έννοια δηµόσιας εκτέλεσης 

Το κυριότερο µέσο εξασφάλισης αµοιβής για την καλλιτεχνική δηµιουργία είναι µέσω 
της αναγνώρισης και άσκησης των πνευµατικών δικαιωµάτων. Για πάρα πολλούς 
δηµιουργούς η εκµετάλλευση των δικαιωµάτων τους  τους εξασφαλίζει την επιβίωσή 
τους.  

Η δηµόσια εκτέλεση έργων (δηλαδή η χρήση τους σε καταστήµατα και επιχειρήσεις 
στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό) αποτελεί µία από τις θεµελιώδεις εξουσίες που 
αναγνωρίζει ο νόµος στους δικαιούχους. Βάσει του νόµου (άρθρο 3§2 Ν. 2121/1993) 
δηµόσια θεωρείται κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσίαση του έργου, που κάνει το 
έργο προσιτό σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και 
το άµεσο κοινωνικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως από το αν τα πρόσωπα αυτού του 
ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους.  

Στο πλαίσιο αυτό δηµόσιοι χώροι θεωρούνται ιδίως τα θέατρα, οι κινηµατογράφοι, τα 
καφενεία ή καφετέριες, τα κέντρα διασκέδασης, τα εστιατόρια, παντός είδους 
εµπορικό κατάστηµα ή επιχείρηση, οι δρόµοι, οι πλατείες, τα δωµάτια ξενοδοχείων,  
τα δηµόσια µέσα µεταφοράς, κ.ο.κ.  

∆ικαιούχοι του δικαιώµατος δηµόσιας εκτέλεσης είναι οι δηµιουργοί  
οπτικοακουστικών και µουσικών έργων και συγκεκριµένα δηµιουργοί όπως 
σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, δ/ντές φωτογραφίας, σκηνογράφοι, συνθέτες, 
στιχουργοί, συγγραφείς κ.α. ∆ικαιούχοι είναι επίσης και δηµιουργοί άλλων 
κατηγοριών έργων που ενσωµατώνονται στα οπτικοακουστικά έργα, όπως 
φωτογράφοι, εικαστικοί, θεατρικοί συγγραφείς, κ.α.   

Οι παραπάνω δηµιουργοί καθώς και οι παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων έχουν το  
δικαίωµα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν τη δηµόσια εκτέλεση των έργων τους. Οι 
ερµηνευτές – εκτελεστές (ηθοποιοί, τραγουδιστές, µουσικοί κ.α.) και οι παραγωγοί 
φορέων ήχου δεν έχουν δικαίωµα απαγόρευσης, αλλά δικαιούνται να λαµβάνουν 
εύλογη αµοιβή από την δηµόσια εκτέλεση των έργων και φορέων που τα 
ενσωµατώνουν. 

Συνεπώς, προκειµένου ένας χρήστης να προβαίνει σε δηµόσια εκτέλεση έργων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας πρέπει αφενός, να λαµβάνει την άδεια των δηµιουργών και 
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παραγωγών φορέων ήχου και εικόνας, καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιµο, και 
αφετέρου, να καταβάλει εύλογη αµοιβή στους ερµηνευτές-εκτελεστές και στους 
παραγωγούς φορέων ήχου.  

 

Οργανισµοί Συλλογικής ∆ιαχείρισης 

Επειδή τόσο οι δικαιούχοι όσο και οι χρήστες είναι εκατοµµύρια σε όλον τον κόσµο, 
η διαχείριση του δικαιώµατος δηµόσιας εκτέλεσης καθώς και του δικαιώµατος 
καταβολής εύλογης αµοιβής ασκείται συλλογικά από οργανισµούς συλλογικής 
διαχείρισης που εκπροσωπούν τους δικαιούχους.   

Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 α) έχουν τη θέση διαχειριστή ξένης περιουσίας 

 β) έχουν µονοπωλιακή θέση στην αγορά 

 γ) διαχειρίζονται και εισπράττουν αµοιβές που στη συνέχεια πρέπει να 
 επιµερισθούν σε περισσότερους (χιλιάδες) δικαιούχους 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αλλά και η σηµασία της λειτουργίας των οργανισµών 
συλλογικής διαχείρισης για την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης της καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας επιβάλλουν τη δηµιουργία του κατάλληλου θεσµικού πλαισίου το οποίο 
θα εξασφαλίζει: 

 α)  αποτελεσµατική διαχείριση των δικαιωµάτων για λογαριασµό των 
 δηµιουργών µε εύλογο – χαµηλό κόστος που να εξασφαλίζει µία δίκαιη 
 κατανοµή των αµοιβών χωρίς διακρίσεις 

 β) εύλογους όρους συναλλαγής έναντι των χρηστών, ιδίως αναφορικά µε την 
 κατάρτιση των αµοιβολογίων και το ύψος των αµοιβών.  

 γ) αποτελεσµατική εποπτεία των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης η οποία 
 πρέπει να συνδυάζεται και µε µηχανισµούς δίκαιης επίλυσης των διαφορών 

Ο ν. 2121/1993 ρυθµίζει στα άρθρα 54επ. τη λειτουργία των οργανισµών συλλογικής 
διαχείρισης και τις σχέσεις τους µε τους χρήστες.   

Οι όροι για την παραχώρηση της άδειας, το ύψος της αµοιβής και η διαδικασία 
είσπραξης δεν ρυθµίζονται από το νόµο ρητά. Συνεπώς αποτελούν αντικείµενο 
συµφωνιών µεταξύ οργανισµών συλλογικής διαχείρισης (ΟΣ∆) και χρηστών.  

Σήµερα,  25 χρόνια από την έναρξη ισχύος του ν. 2121/1993, ο χώρος της συλλογικής 
διαχείρισης, και ιδίως οι σχέσεις µεταξύ των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης και 
των χρηστών, παραµένουν προβληµατικές. Από τη µια πλευρά οι οργανισµοί 
διαµαρτύρονται, διότι µέρος µόνον των χρηστών καταβάλλει τα απαιτούµενα 
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δικαιώµατα και κατά κανόνα µόνον µετά από πολυέξοδες δικαστικές ενέργειες. Από 
την άλλη πλευρά οι χρήστες διαµαρτύρονται διότι α) υπάρχουν πολλοί οργανισµοί 
συλλογικής διαχείρισης µε επικαλυπτόµενες κατηγορίες δικαιούχων και β) διότι δεν 
υπάρχει διαδικασία προληπτικού ελέγχου των αµοιβολογίων για το εύλογο των 
αµοιβών, µε αποτέλεσµα η διαδικασία αδειοδότησης να είναι πολύπλοκη, ασαφής και 
αβέβαιη και ορισµένοι οργανισµοί να απαιτούν κατά την κρίση τους αδικαιολόγητα 
υπέρογκες αµοιβές. Επιπλέον τόσο οι χρήστες -αλλά και µεµονωµένοι 
δικαιούχοι/µέλη οργανισµών συλλογικής διαχείρισης διαµαρτύρονται για την έλλειψη 
διαφάνειας στη λειτουργία των οργανισµών, την ελλιπή εποπτεία τους αλλά και την 
έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας και συµµετοχής των δικαιούχων στη λήψη 
αποφάσεων σχετικά µε τη διαχείριση των δικαιωµάτων τους.  

 

Οι αρχές της επικείµενης νοµοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Τουρισµού 

Το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού πρόκειται να αναλάβει νοµοθετική 
πρωτοβουλία για την επίλυση των παραπάνω ζητηµάτων και για τη βελτίωση του 
θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης και της 
σχέσης τους µε τους χρήστες που θα διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 

Α) Οι ΟΣ∆ οφείλουν να λειτουργούν µε διαφάνεια- αποτελεσµατικότητα – εύλογο 
κόστος διαχείρισης και µε τη συµµετοχή των δικαιούχων στις αποφάσεις που 
αφορούν τον τρόπο διαχείρισης και διανοµής των δικαιωµάτων. 

Β) Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων το σύνολο των αµοιβής που 
οφείλουν να καταβάλλουν στο σύνολο των δικαιούχων για τη χρήση έργων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας 

Γ) Τα αµοιβολόγια των ΟΣ∆ θα πρέπει να καταρτίζονται µετά από συµφωνία µε τις 
σχετικές αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών και σε περίπτωση αδυναµίας 
επιτεύξεως συµφωνίας θα πρέπει να προβλέπεται µηχανισµός επίλυσης διαφορών ο 
οποίος θα διασφαλίζει µία δίκαιη, αντικειµενική και ανεξάρτητη κρίση σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα.  

∆) Η είσπραξη των αµοιβών θα πρέπει να γίνεται µε ορθολογικό, απλό, πρακτικό και 
κατ’ αποτέλεσµα οικονοµικό τρόπο, ενδεχοµένως από έναν φορέα των δικαιούχων 
ανά κατηγορία δικαιωµάτων ή/και µε τη σύµπραξη των αντιπροσωπευτικών ενώσεων 
χρηστών . 

Ε) Θα πρέπει να προβλέπονται αποτελεσµατικές-αποτρεπτικές κυρώσεις ώστε το 
σύνολο των χρηστών να εκπληρώνει τις υποχρέωσεις του και οι ΟΣ∆ να εισπράττουν 
το σύνολο των οφειλοµένων αµοιβών τους.  
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Στ) Θα πρέπει να προβλέπονται αποτελεσµατικά µέσα εποπτείας των ΟΣ∆ από τον 
ΟΠΙ καθώς και κυρώσεις για τους ΟΣ∆ που παραβιάζουν το θεσµικό πλαίσιο 
λειτουργίας τους.  

Καλούµε αφενός την κοινότητα των δηµιουργών, καλλιτεχνών, πολιτιστικών 
βιοµηχανιών και  των φορέων που τους εκπροσωπούν ή διαχειρίζονται δικαιώµατά 
τους και αφετέρου όλες τις ενώσεις χρηστών,  τις επιχειρήσεις που κάνουν δηµόσια 
χρήση έργων πνευµατικής ιδιοκτησίας αλλά και κάθε ενδιαφερόµενο, να υποβάλουν 
τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους στα ερωτήµατα που θέτουµε µε την παρούσα 
δηµόσια διαβούλευση. 

 

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 31 ∆εκεµβρίου 2011. 

 

 


