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Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα. Έλα πνιύ ζνβαξό ζέκα πνπ απαζρνιεί
ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο ζε όιε ηε ρώξα. Δίλαη γεγνλό ο όηη έρεηε
αζρνιεζεί όια ηα ΔΒΔ ηεο ρώξαο κε απηό ην ζεκαληηθό ζέκα.
Καζώο επίζεο έρεηε δηαπηζηώζεη όηη ν Νόκνο 2121/1993 πεξί
π λ ε π κ α η η θ ή ο η δ η ν θ η ε ζ ί α ο ε ί λ α η έ λ α ο Ν ό κ ν ο «α π ό ζ η ε κ α » . Έ λ α ο
Νόκνο ιεζηξηθόο, αληηδεκνθξαηηθόο, αληηζπληαγκαηηθόο πνπ
πξνζβάιιεη βάλαπζα ηα δηθαηώκαηα ησλ επηρεηξεκαηηώλ –
«ρ ξεζηώ λ » ζε νιόθιεξε ηε ρώξα θαη ηνπο νδεγεί θαηά νξδέο , σο
«π ξ ό β α η α ε π ί ζ θ α γ ή λ » , ζ η η ο α ί ζ ν π ζ ε ο η σ λ δ η θ α ζ η ε ξ ί σ λ . Γ π ζ η π ρ ώ ο
αλππεξάζπηζηνπο θαη ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα λα ακπλζνύλ ζηηο
απζαηξεζίεο νξγάλσλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο θαζώο έρνπλ ηελ
πιήξε θάιπςε ηνπ Νόκνπ αιιά θαη ηε ζπλδξνκή ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο πνπ ππνρξεώλεηαη από ην Νόκν λα παξίζηαηαη
πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπίζεη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα κηαο ΑΔ.
( Ά ξ ζ ξ ν 5 5 , π α ξ . 1 , ε δ α θ . Ε : «Ν α ε λ ε ξ γ ν ύ λ κ ε ζ ύ κ π ξ α μ ε δ ε κ ό ζ η α ο
αξρήο ή θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζ. 64 ηνπ παξόληνο Νόκνπ ηνπο
αλαγθαίνπο ειέγρνπο ζε θαηαζηήκαηα πώιεζεο ή ελνηθίαζεο ή
δαλεηζκνύ αληηηύπσλ ή δεκόζηαο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ πνπ
πξνζηαηεύνπλ γηα λα δηαπηζηώλνπλ αλ νη πξάμεηο απηέο δελ
πξνζβάινπλ ηα δηθαη ώκαηα ησλ δεκηνπξγώλ » θ.ιπ.)
Δίλαη γεγνλόο όηη ην ΔΒΔ Ξάλζεο θαη πνιιά άιια Δπηκειεηήξηα
έρνπκε δηακαξηπξεζεί, έρνπκε πξνηείλεη ζνβαξέο, ππεύζπλεο θαη
δεκνθξαηηθέο, ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο πξνηάζεηο. Γπζηπρώο
όκσο κέρξη ζήκεξα δηαπηζηώλνπκε όηη όινη νη Τπνπξγνί,
δηαρξνληθά, εδώ θαη 15 -20 ρξόληα δελ άγγημαλ ην ζέκα επί ηεο
νπζίαο, κε κία κόλν εμαίξεζε όπνπ θαηόξζσζε λα αιιάμεη κία
θξάζε από ην άξζξν 56, παξ. 3 ε νπνία όκσο πεξηζζόηεξν είλαη
επρή – πξνηξνπή παξά ππνρξέσζε κε νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα
πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ιύζε ζην κεγάιν πξόβιεκα πνπ ππάξρεη
ζην Νόκν απηό.
Σν 2005 ην Δπηκειεηήξην Ξάλζεο ζηέιλεη πξνηάζεηο πξνο ηνλ
Πξσζππνπξγό
θαη
Τπνπξγό
Πνιηηηζκνύ
θ.
Κσλζηαληίλν
Καξακαλιή, γηα ην ζπγθεθξηκέλν Νόκν. Γπζηπρώο γηα άιιε κηα
θνξά κε πηθξία δηαπηζηώλεη όηη θαη απηέο νη πξνηάζεηο δελ
βξήθαλ θακία απνιύησο αληαπόθξηζε θαη έηζη γηα άιιε κία θνξά,
δελ θαηνξζώζακε λα δνζεί ιύζε ζην δηαζπξκό πνπ πθίζηαληαη

ρηιηάδεο επηρεηξεκαηίεο λα ζύξνληαη σο θαηεγνξνύκελνη ηνπ
θνηλνύ πνηληθνύ δηθαίνπ ζηηο αίζνπζεο ησλ δηθαζηεξίσλ. Αθνύ ηε
δηθαζηηθή νδό, ζθόπηκα έρνπλ επηιέμεη νη Οξγαληζκνί πιινγηθήο
Γηαρείξηζεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ ακνηβώλ ηνπο πνπ απζαίξεηα
ρσξίο δηάινγν θαη θνηλσληθή ζπλαίλεζε επηβάιινπλ ζηνπο
ρξήζηεο. ηα κέιε καο.
Δλδεηθηηθά
ζαο
αλαθέξνπκε
Δπηκειεηεξίνπ Ξάλζεο:

νξηζκ έλεο

πξνηάζεηο

ηνπ

« ε κί α ρώ ξα πνπ ε ειεύζεξε νηθνλνκί α είλαη ε βάζε ηνπ
πνιηηηθνύ καο ζπζηήκαηνο δελ κπνξεί λα ππάξρνπλ Νόκνη πνπ λα
ππνρξεώλνπλ ηνπο πνιίηεο λα πιεξώλνπλ «θεθαιηθό θόξν» ζε
ηδησηηθνύο νξγαληζκνύο θαη «ζπληερλίεο» κε ηε δηθαηνινγία όηη νη
ζπγθεθξηκέλνη ηδησηηθνί νξγαληζκνί, ΑΕΠΙ θ.ιπ ., δελ κπνξνύλ λα
θαηνρπξώζνπλ ηα πξντόληα ηνπο «δεκηνπξγίεο» σο πλεπκαηηθή
ηδηνθηεζία ζηελ αγνξά. Με ηελ ίδηα ινγηθή νη πνιίηεο κπνξνύλ λα
απαηηνύλ ρξήκαηα από ηηο δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο θαη ηνπο
νξγαληζκνύο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο γηα ηα πξντόληα πνπ ηνπο
«βνκβαξδίδνπλ» θαζεκεξηλά κε νπηηθναθνπζηηθά θαη όρη κόλν
κέζα θάλνληάο ηνπο πιύζε εγθεθάινπ θαη πνιιέο θνξέο
εμαπαηώληαο ηνπο γηα ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηνπο. Οη δε
ρξήζηεο, «θαηαζηεκαηάξρεο» λα απαηηνύλ θαη απηνί ακνηβή, από
ηελ ΑΕΠΙ θιπ γηα ηελ δηαθήκηζε ησλ πξντόλησλ ηνπο ζηνπο δηθνύο
ηνπο ρώξνπο – «θαηαζηήκαηα». ηηο ειεύζεξεο νηθνλνκίεο όια ηα
πξντόληα θνζηνινγνύληαη, δηαζθαιίδνληαη, ηηκνινγνύληαη θαη
πσινύληαη. Είλαη πξσηνθαλέο ηα θαηαζηήκαηα γηα λα πάξνπλ άδεηα
ιεηηνπξγίαο λα ρξεηάδεηαη ηδησηηθή ζπγθαηάβαζε απ ό ηελ ΑΕΠΙ
Α.Ε., κε ην αδεκίσην θαη κ άιηζηα ρσξίο λα κπνξεί λα ακπλζν ύλ κε
θαλέλαλ λόκηκν ηξόπν , ζην πνζό ην νπνίν ζα ηνπο δεηεζεί από ηελ
ΑΕΠΙ θ.ιπ. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύ ο, θαζώο θαη πνιινύο άιινπο
πξνηείλνπκε ηα εμήο:
1. Γηα ηα θέληξα δηαζθέδαζεο λα αγνξάδνπλ νη επηρεηξεκαηίεο
ηα πξντόληα όρη από ηηο εηαηξίεο δηαρείξηζεο πλεπκαηηθώλ
δηθαησκάησλ, γεληθά θαη αόξηζηα, αιιά από ηνπο
εθηειεζηέο, ηξαγνπδηζηέο θαη εθηειεζηέο κνπζηθνύο νη
νπνίνη ζπλάπηνπλ ζπκβόιαηα κε ηα θαηαζηήκαηα ηνπο θαη
πσινύλ άκεζα ηα πξντόληα απηά. Οη εθηειεζηέο,
ηξαγνπδηζηέο θαη κνπζηθνί πνπ εθηόο από ηηο δηθέο ηνπο
δεκηνπξγίεο πξέπεη λα εθηειέζνπλ θαη άιιεο δεκηνπξγίεο
πνπ δελ έρνπλ ζηελ θπξηόηεηα ηνπο ηελ π λεπκαηηθή
ηδηνθηεζία θαη πεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα ηνπ
θαηαζηήκαηνο λα δαλείδνληαη ΑΤΣΟΙ από ηηο εηαηξίεο

πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ απηά ηα ηξαγνύδηα θαη αλ ηνπο
ζπκθέξεη
λα ηα κεηαπσινύλ
εθηειώληαο
ηα ζηα
θαηαζηήκαηα πνπ εξγάδνληαη. Έηζη ζα δεκηνπξγείηα η έλαο
πγηήο αληαγσληζκόο όπσο νξίδεη θαη ν λόκνο ηεο
ειεύζεξεο νηθνλνκίαο. «Πξνζθνξά θαη δήηεζε». Καη γηα
ηηο δεκηνπξγίεο θαη γηα ηνπο εθηειεζηέο, ηξαγνπδηζηέο θαη
κνπζηθνύο.
2. Να κελ ππνρξενύηαη θακία επηρείξεζε λα βγάιεη εηδηθή άδεηα
από ηηο εηαηξείεο πλε πκαηηθώλ δηθαησκάησλ αιιά
αληίζεηα νη εθηειεζηέο, κνπζηθνί θαη ηξαγνπδηζηέο, πνπ
εθηεινύλ
θαη
αλαπαξάγνπλ
ηηο
δεκηνπξγίεο
ζηα
θαηαζηήκαηα ηα νπνία εξγάδνληαη θαη θπζηθά ακείβνληαη
γη’ απηό.
3. Σα θαηαζηήκαηα ηα νπνία θάλνπλ δεμηώζεηο θ.ιπ . λα κελ
ππνρξενύληαη λα έρνπλ ζρεηηθή άδεηα δηόηη ζ’ απηέο ηηο
παξαδνζηαθέο
εθδειώζεηο
εθηεινύληαη
παξαδνζηαθά
ηξαγνύδηα πνπ αλήθνπλ ζην ιαό καο θαη ν κόλνο
δηθαηνύρνο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη ν ιαόο καο.
Σα δε ζπγθξνηήκαηα ηα νπνία εθηεινύλ απηά ηα
παξαδνζηαθά ηξαγν ύδηα, είηε είλαη γπξνιόγνη είηε
εθηειεζηέο, κνπζηθνί θαη ηξαγνπδηζηέο ηνπο νπνίνπο
θέξλνπλ
νη
αληηζπκβαιιόκελνη
ησλ
θαηαζηεκάησλ
(γακπξόο, γνλείο θ.ιπ.) θαη δελ έρνπλ θακία ζρέζε
εξγαζίαο κε ην θαηάζηεκα. Σε κόλε επζύλε ηελ νπνία ζα
έρνπλ νη θαηαζηεκαηάξρεο είλαη λα ειέγρνπλ εάλ έρνπλ
εηδηθή άδεηα από ηηο εηαηξείεο πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ
ζε πεξίπησζε πνπ εθηεινύλ ηξαγνύδηα κε παξαδνζηαθά
θαη λα κελ ηνπο επηηξέπνπλ λα εξγαζηνύλ ζηνπο ρώξνπο
ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ηνπο επηηξέςνπλ λα θαζίζηαληαη
ζπλππεύζπλνη.
4. Γηα όιεο δε ηηο πεξηπηώζεηο ησλ θαηαζηεκάησλ, θαθελεία,
θαθεηέξηεο,
θαθέ-κπαξ,
ρώξνπο
καδηθήο
εζηίαζεο,
εζηηαηόξηα θ.ιπ., πξέπεη νπσζδήπνηε λα ηξνπνπνηεζεί ην
αξζ.56, παξ. 3, ζην ηειεπηαίν εδάθην θαη ζπγθεθξηκέλα:
«Οη νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο θαη νη νξγαλώζεηο
αληηπξνζσπεπηηθέο ησλ ρξεζηώλ, κπνξνύλ λα θαηαξηίδνπλ
ζπκθσλίεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ακνηβή ηελ νπνία
θαηαβάιιεη ν ρξήζηεο ζε θάζε θαηεγνξία δηθαηνύρσλ
θαζώο θαη θάζε άιιν δήηεκα πνπ αθνξά ηηο ζρέζεηο ησλ
δύν κεξώλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λόκ νπ απηνύ, όπσο
έρεη κεηαγελέζηεξα ηξνπνπνηεζεί», πξνηείλνπκε λα
ηξνπνπνηεζεί
ε
θξάζε
«κπνξνύλ»
κε
ηε
θξάζε
«ππνρξενύληαη». Έηζη ζα ππάξμεη ηζνξξνπία θαη ινγηθή

όζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο θάζε θαηεγνξίαο, δεκνθξαηηθόο
δηάινγνο θαη πλεύκα ζπλεξγαζίαο. ε θάζε λν κό ηεο
ρώξαο καο πνπ είλαη ινγηθό λα ππάξρνπλ θαη νηθνλνκηθέο
αληζόηεηεο. Δελ κπνξεί ζε έλα θαθελείν ηεο Μπθόλνπ ή
ηνπ Κνισλαθίνπ θαη ηεο νξεηλήο πεξηνρήο ηεο Ξάλζεο λα
ππάξρνπλ ηα ίδηα κέηξα θαη ζηαζκά. Θα ππνρξεσζνύλ έηζη
νη νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξ ηζεο λα ζπλεξγάδνληαη
κε Επηκειεηήξηα, Οκνζπνλδίεο, Εκπνξηθνύο ζπιιόγνπο
θ.ιπ. θαη ζα θαηαξηίδνληαη ηηκνθαηάινγνη θαηά Ννκνύο.
Θα αλαξηώληαη θαη ζα δεκνζηεύνληαη κε επζύλε ησλ
ζπλεξγαδνκέλσλ θνξέσλ θαη έηζη ζα απνθεύγεηαη λα
δηαζύξνληαη
θαηά
ρηιηάδεο
θαηαζ ηεκαηάξρεο
ζηα
δηθαζηήξηα ηεο ρώξαο καο «σο πξόβαηα επί ζθαγή λ»
ρσξίο θακία ζπλεξγαζία ησλ ζπιινγηθώλ θνξέσλ θάζε
Ννκνύ ηεο ρώξαο καο».
Σν 2006, ηνλ Απξίιην γίλεηαη ε Γ.. ηεο Κ.Δ.Δ.Δ ζηελ Ξάλζε.
Σόηε θαηαηίζεηαη από εκέλα κηα νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα η ελ
νπνία έδεημε πνιύ κεγάιν ελδηαθέξνλ ν ηόηε Γ.Γ. ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θ. Μαλνύζνο Βνινπδάθεο (ν νπνίνο εθπξνζώπεζε ηνλ
ηόηε Τπνπξγό Αλάπηπμεο θ. ηνύθα).
Σν
2008,
κεηά
από
πνιύ
κεγάιεο
πξνζπάζεηεο
ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ
Ξάλζεο
κηα
νκάδα
βνπιεπηώλ
(Μαλνύζν ο
Βνινπδάθεο, Μαμηκνο Υαξαθόπνπινο, Υξήζηνο ηατθνύξαο, Όιγα
Κεθαινγηάλλε θαη Ησάλλεο Κνζκίδεο) θάλνπλ κηα επεξώηεζε –
αλαθνξά ζηνλ Τπνπξγό Πνιηηηζκνύ θ. Μηράιε Ληάπε. Ο
Τπνπξγόο ζε απάληεζε ηνπ ζεκεηώλεη όηη έρεη ζπγθξνηεζεί ε
Δπηηξνπή ε νπνία μεθίλεζε ην έξγν ηεο Αλαζεώξεζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ Νόκνπ. Ο Τπνπξγόο δελ πήξε ζέζε επί ησλ
πξνηάζεσλ ησλ βνπιεπηώλ. Οη βνπιεπηέο ηόηε ηόληδαλ όηη κε ην
ζεκεξηλό ζεζκηθό πιαίζην ΜΜΔ επηβαξύλνληαη ππέξκεηξα θαη
άδηθα γηα ηελ αλαπαξαγσγή κνπζηθώλ θαη άιισλ πλεπκαηηθώλ
έξγσλ. Πξόηεηλαλ κάιηζηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο , όπσο ηελ εμαίξεζε από ηελ
ππνρξέσζε θαηαβνιήο δηθαησκάησλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
βξίζθνληαη ζε δεκνηηθά δηακεξίζκαηα κε ιηγόηεξνπο από ρίιηνπο
θαηνίθνπο, ηελ εμαίξεζε από ηε λ θαηαβνιή έξγσλ από ην
ξαδηόθσλν ή ηελ ηειεόξαζε, ηελ εμαίξεζε ησλ εκπνξηθώλ
θαηαζηεκάησλ θαη πνιιώλ άιισλ. Ζ απάληεζε ηνπ Τπνπξγνύ θ.
Μηράιε Ληάπε ήηαλ ε εμήο:
«Ο η ζρέζεηο ησ λ δε κη νπξγώ λ θαη η σ λ ρξε ζηώ λ κε η νπο
νξγαληζκνύο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο, πξόθεη ηαη λα απνηειέζνπλ

κεξηθά από ηα δεηήκαηα, ηα νπνία ζα επεμεξγαζηεί ε ζπζηαζείζα
Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Επηηξνπή γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.
2121/1993 ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ζθνπό ηελ αλακόξθσζε ηνπ
λόκνπ πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
ην πιαίζην ηεο Επηηξνπήο απηήο έρνπλ δεηεζεί νη απόςεηο όισλ
ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ, ήηνη ησλ νξγαληζκώλ ζπιινγηθήο
δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο, ησλ δηθαηνύρσλ δηθαησκάησλ
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, θαζώο θαη ησλ αληηπξνζσπεπηηθώλ
ελώζεσλ ησλ ρξεζηώλ. ηόρνο είλαη αθελόο ε θαιύηεξε δπλαηή
πξνζηαζία ησλ δηθαηνύρσλ θαη ε επηβνιή ησλ δηθαησκάησλ ηνπο
θαη αθεηέξνπ ε ηήξεζε δηαθάλεηαο ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ
νξγαληζκώλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο, ήηνη ε δηαηήξεζε ηεο
ηζνξξνπίαο κεηαμύ ησλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξόλησλ ησλ
δηθαηνύρσλ (πλεπκαηηθώλ δεκηνπξγώλ θαη ζπγγεληθώλ δηθαηνύρσλ)
θαη ησλ ρξεζηώλ ησλ πξνζηαηεπόκελσλ έξγσλ.
ε θάζε πεξίπησζε ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζύκθσλα κε ην α.3 ηνπ
Ν. 2121/93 πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζπγγεληθώλ
δηθαησκάησλ δεκόζηα ζεσξείηαη θάζε ρξήζε ή εθηέιεζε ή
παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ, πνπ θάλεη ην έξγν πξνζηηό ζε θύθιν
πξνζώπσλ επξύηεξν από ην ζηελό θύθιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην
άκεζν θνηλσληθό πεξηβάιινλ, αλεμαξηήησο από ην αλ ηα πξόζσπα
απηνύ ηνπ επξύηεξνπ θύθινπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθό
ρώξν. Γηα ηε δε κόζηα απηή εθηέιεζε νθείιεηαη εύινγε ακνηβή ζην
δεκηνπξγό (θαη ζηνπο εθηειεζηέο θαιιηηέρλεο θαη παξαγσγνύο –
ζπγγεληθνύο δηθαηνύρνπο), ε νπνία ππνρξεσηηθά θαηαβάιιεηαη ζε
ν ξ γ α λ η ζ κ ό ζ π ι ι ν γ η θ ή ο δ η α ρ ε ί ξ η ζ ε ο ζ ρ ε η η θ ώ λ δ η θ α η σ κ ά η σ λ ».
Όπσο αληηιακβάλεζηε αγαπεηνί ζπλάδειθνη από ηα πέληε
νλόκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ αλαθνξά νη
ηέζζεξηο έρνπλ θπβεξλεηηθό αμίσκα. Απηό ζεκαίλεη όηη ζήκεξα
κπνξνύκε λα αμηνπνηήζνπκε ηελ παξνπζία ησλ ηεζζάξσλ απηώλ
αλζξώπσλ, ζηελ Κπβέξλεζε, ώζηε λα κπνξέζεη λα ηξνπνπνηεζεί ν
Ν ό κ ν ο – «η έ ξ α ο » 2 1 2 1 / 1 9 9 3 , ζ ε κ η α ε π ν ρ ή π ν π ν ε π η ρ ε η ξ ε κ α η η θ ό ο
θόζκνο βξίζθεηαη ζηελ πην δεηλή ζέζε κεηαπνιεκηθά.
Σν 2009, ην Μάξηην ν Ο.Π.Η δήηεζε από όια ηα Δπηκειεηήξηα
λα δώζνπκε ηηο πξνηάζεηο καο γηα ηελ θαηάξηηζε πηλάθσλ
δηαηηεηώλ ζην πιαίζην ηνπ Άξζ. 56 παξ. 5 ηνπ Ν. 2121/1993 :
« ύκθσ λα κε η ν άξζξν 56 παξ. 5 Ν. 2121/ 1193 νη δηαθνξέο
κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ ζπιινγ ηθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ ρξεζηώλ
σο πξνο ην ύςνο ηεο ακνηβήο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ν

ρξήζηεο ζηνλ νξγαληζκό ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο είλαη δπλαηόλ λα
ππαρζνύλ ζε δηαηηεζία. Οη δηαηηεηέο νξίδνληαη από πίλαθα πνπ
θαηαξηίδεη θάζε δύν ρξόληα ν Οξγαληζκόο Π λεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο
(Ο.Π.Ι).
Ελόςεη ηεο επηθείκελεο λέαο θαηάξηηζεο πίλαθα δηαηηεηώλ από
ηνλ Ο.Π.Ι θαη δεδνκέλεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ λα ιάβεη ππόςε ηε
γλώκε ησλ νξγαληζκώλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ ρξεζηώλ
ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 56 παξ. 5 Ν. 2121/19 93, παξαθαιείζζε λα
καο απνζηείιεηε ηηο πξνηάζεηο ζαο έσο ηηο 31 Μαξηίνπ 2009 ώζηε
λα ιεθζνύλ ππόςε ».
Σν Δπηκειεηήξην Ξάλζεο
εμήο:

αληαπνθξίζεθε

θαη

απάληεζε σο

«Σ ν Επη κειεηή ξην Ξάλζεο κε παξεκβάζεηο ζηνλ Πξσζππνπξγόο
ηεο Ειιάδνο, ζηνλ Τπνπξγό Πνιηηηζκνύ αιιά θαη ζε θάζε δεκόζηα
αξρή, έρεη εθθξάζεη ηελ αληίζεζή ηνπ ζην Ν. 2121/1993 όπσο
ηζρύζεη ζήκεξα, ζεσξώληαο ηνλ άδηθν θαη αληηδεκνθξαηηθό.
Όζνλ αθνξά ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Ν. 2121/1993, πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ θαηάξηηζε πηλάθσλ δηαηηεηώλ γηα ηελ επίι πζε ησλ
δηαθνξώλ πνπ πξνθύπηνπλ κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ ζπιινγηθήο
δηαρείξηζεο θαη ησλ ρξεζηώλ, σο πξνο ην ύςνο ηεο ακνηβήο πνπ ζα
πξέπεη λα θαηαβάιιεη ν ρξήζη εο ζηνλ νξγαληζκό ζπιινγηθήο
δηαρείξηζεο, ζα πξέπεη απηό λα πξνβιέπεηαη υποχρεωηικά από ηο
Νόμο θαη όρη όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Ν.
2121/93, νη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ ζπιινγηθήο
δηαρείξηζεο θαη ησλ ρξεζηώλ σο πξνο ην ύςνο ηεο ακνηβήο πνπ ζα
πξέπεη λα θαηαβάιιεη ν ρξήζηεο ζηνλ νξγαληζκό ζπιινγηθήο
δηαρείξηζεο είναι δυναηόν λα ππαρζνύλ ζε δηαηηεζία κε
απνηέιεζκα λα παξακέλεη νπζηαζηηθά αλελεξγή ε δηαδηθαζία ηεο
δηαηηεζίαο, αθνύ νη νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο αξλνύληαη
ζπζηεκαηηθά λα ηελ εθαξκόζνπλ θαη νη ρξήζηεο λα κέλνπλ
απξνζηάηεπηνη
ζηηο
δηαζέζεηο
ησλ νξγαληζκώλ ζπιινγ ηθήο
δηαρείξηζεο θαη λα επηβάιινπλ σο ακνηβή ό,ηη απηνί λνκίδνπλ.
Παξά ηαύηα δελ κπνξνύκε λα αξλεζνύκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
2121/93 θαη πξνηείλνπκε ηνλ Α’ Αληηπξόεδξν ηνπ Επηκειεηεξίνπ
Ξάλζεο θ. ηπιηαλό Μσξαΐηε ηνπ Νηθνιάνπ ζηνλ πίλαθα πνπ
θαηαξηίδεη ν Οξγαληζκόο Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο »
Όπσο αληηιακβάλεζηε αγαπεηνί ζπλάδειθνη εδώ πξόθεηηαη γηα
κηα δηαηηεζία πνπ πξνβιέπεη ν Νόκνο. Ζ εκπεηξία καο από ηελ

πνδνζθαηξηθή
δηαηηεζίεο…..

δηαηηεζία

καο

παξαπέκπεη

ζε

άιινπ

είδνπο

Πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ν Ο.Π.Η. η δξύζεθε ην 1994. Σν
Καηαζηαηηθό ηνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΠΓ 311/6.10.1994.(ΦΔΚ
Α/165). ην Άξζξν 11, παξ. 2, ππνπαξάγξαθνο Β’ αλαθέξεη όηη
«Σ ν Σ κή κα Πιε ξνθνξη θήο & Οξγάλσ ζεο εκη λαξίσ λ η νπ Ο.Π.Ι
έρεη ηεο εμήο αξκνδηόηεηεο: πγθέληξσζε, ηαμηλόκεζε θαη
δηαηήξεζε πιηθνύ ηεθκεξίσζεο. Σελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
βηβιηνζήθεο. Σελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ζέκαηα πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο θαη ζπγγεληθώλ δηθαησκάησλ. Την διοργάνωζη
ζχεηικών ζεμιναρίων για ηην επιμόρθωζη και ενημέρωζη
δικαζηών, δικηγόρων, διοικηηικών υπαλλήλ ων, δημιουργών,
δικαιούχων
ζυγγενικών
δικαιωμάηων,
θοιηηηών
και
ζπουδαζηών».
Όπσο θαηαιαβαίλεηαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, έλαο πλεπκαηηθόο
δεκηνπξγόο όπσο είλαη ν θ. Θάλνο Μηθξνύηζηθνο ν νπνίνο
ππνγξάθεη ην ζπγθεθξηκέλν ΠΓ, σο Τπνπξγόο Πνιηηηζκνύ, δίλεη
ην δηθαίσκα ζε δηνξηζκέλνπο ππαιιήινπο ηνπ ΟΠΗ λα θάλνπλ
ζεκηλάξηα ζε δηθαζηέο ηεο ειιεληθήο Γηθαηνζύλεο, γηα ην πώο λα
δηθάδνπλ, θάλνληαο ρξήζε ηνλ Ν. 2121/93, ηνπο αλππνςίαζηνπο
επαγγεικαηίεο,
Έιιελεο
πνιίηεο .
Ώζηε
λα
είλαη
100%
θεθαινθιεηδσκέλνη από θάζε άπνς ε θαη ρακέλνη από ρέξη,
λνκηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά.
Απηό δελ είλαη αίζρνο αγαπεηνί ζπλάδειθνη; Αλ πξνζζέζνπκε
βέβαηα θαη ηηο θήκεο πνπ θπθινθνξνύλ όηη ππάξρνπλ έγγξαθα ζηα
Πξσηνδηθεία όιεο ηεο ρώξαο πνπ λα πξνηξέπνπλ ηνπο δηθαζηέο λα
είλαη γεκάηα ηα πηλάθηα ζηα Πξσηνδηθεία ηνπο ηόηε ζα πξέπεη λα
είκαζηε πάξα πνιινί πξνζεθηηθνί γηα ην πώο ζα δηεθδηθήζνπκε ην
απηνλόεην
δίθαην
πνπ
δπζηπρώο
καο
αθαηξεί
απηόο
ν
αληηδεκνθξαηηθόο, αληηζπληαγκαηηθόο, απαξάδεθηνο, ιεζηξηθόο
Νόκνο 2121/93.
ην Άξζξν 46 ηνπ Ν. 2121/93 πξνζδηνξίδεη ν ίδηνο ν Νόκνο
πνηνη ζεσξνύληαη εθηειεζηέο. ηελ παξάγξαθν 1, ινηπόλ ιέε η όηη
σο εξκελεπηέο ή εθηειεζηέο θαιιηηέρλεο ζεσξνύληαη ηα πξόζσπα
πνπ εξκελεύνπλ ή εθηεινύλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν έξγα ηνπ
πλεύκαηνο, όπσο νη εζνπν ηνί, νη κνπζηθνί, νη ηξαγνπδηζηέο, νη
ρνξσδνί, νη ρνξεπηέο, νη θαιιηηέρλεο θνπθινζέαηξνπ, ζεάηξνπ
ζθηώλ, ζεάκαηνο πνηθηιηώλ (βαξηεηέ) ή ηππνδξόκνπ (ηζίξθν).

ην Άξζξν 66, παξ. 1, «…...εθηειεί δεκόζηα, κεηαδίδεη
ξαδηνηειενπηηθά θαηά νπνηνδήπνηε ηξόπν παξνπζ ηάδεη ζην
θνηλό…» θ.ιπ. θ.ιπ.
Σν 99% ησλ ζπλαδέιθσλ ζηα θαηεγνξεηήξηα θαη ζηα πηλάθηα
ζύξνληαη όηη εθηεινύλ δεκόζηα. Δίλαη δπλαηόλ νη επηρεηξεκαηίεο,
λα είλαη θαη ηξαγνπδηζηέο θαη κνπζηθνί θαη θαξαγθηνδνπαίρηεο
θαη βαξηεηέ θαη ηζίξθν θαηά ηελ άπνςε ησλ δηθ αζηώλ
Καη κόιηο εκθαλίζηεθαλ ζηελ Αζήλα νη ηξντθαλνί ν Ο.Π.Η
ζηέιλεη ζε όινπο ηνπο ΟΣΑ έλα ελεκεξσηηθό ζεκείσκα, ην νπνίν
θαη ζαο επηζπλάπησ.
Σν Δπηκειεηήξην Ξάλζεο θνηλνπνηεί ζηνλ Πξόεδξν ηεο ΚΔΔΔ
θαη ζε όια ηα Δπηκειεηήξηα ηεο ρώξαο, απηό ην έγγξαθν θαη ζην
νπνίν αλαθέξεη ηα εμήο:
« αο απνζη έιινπκε ελε κεξσ ηηθό ζεκείσ κα η νπ Οξγαλη ζκνύ
Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο (Ο.Π.Ι), πνπ αθνξά ηελ δπλαηόηεηα πνπ
δίλεηαη
ζηνπο
επαγγεικαηίεο
θαηαζηεκάησλ
πγεηνλνκηθνύ
ελδηαθέξνληνο, λα ηνπο ρνξεγείηαη άδεηα κνπζηθήο από ηη ο
ππεξεζίεο ηνπ αξκόδηνπ Δήκνπ, ρσξίο λα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ
ηηο άδηθεο θαη απζαίξεηεο ακνηβέο πνπ αμηώλνπλ νη νξγαληζκνί
πλεπκαηηθήο δηαρείξηζεο ΑΕΠΙ θαη ΑΤΣΟΔΙΑΥΕΙΡΙΗ, εθόζνλ
βέβαηα δειώζνπλ κε ππεύζπλε δήισζή ηνπο ζηνλ αξκόδην Δήκν,
όηη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην θαηάζηεκά ηνπο κνπζηθά έξγα πνπ
εθπξνζσπνύληαη από απηέο.
Καη’ επέθηαζε κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη όινη νη επηρεηξεκαηίεο
κπνξνύλ λα απαιιαρζνύλ από ηηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ησλ
εηαηξεηώλ ΑΕΠΙ θαη ΑΤΣΟΔΙΑΥΕΙΡΙΗ, αθνύ ζηα θαηαζηήκαηά
ηνπο δελ ζα ρξεζηκνπνηνύλ κνπζηθά έξγα εθπξνζσπνύκελα από ηηο
παξαπάλσ εηαηξείεο, θαζώο ηειεόξαζε θαη ξαδηόθσλν.
Πξνηείλνπκε λα γίλνπλ αλαθνηλώζεηο από ηελ Κ.Ε.Ε.Ε θαη ηα
Επηκειεηήξηα ηεο ρώξαο, ώζηε δεκηνπξγνί, κνπζηθνζπλζέηεο,
εθηειεζηέο θ.ιπ. πνπ δελ εθπξνζσπνύληα η από ηηο εηαηξείεο ΑΕΠΙ
θαη ΑΤΣΟΔΙΑΥΕΙΡΙΗ, λα δειώζνπλ ζηελ Κ.Ε.Ε.Ε. θαη ζηα
Επηκειεηήξηα ηεο ρώξαο όηη δηαζέηνπλ ηα κνπζηθά ηνπο έξγα θαη
κπνξνύλ λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ δσξεάλ νη επηρεηξεκαηίεο κέιε ησλ
Επηκειεηεξίσλ ζηα θαηαζηήκαηά ηνπο.
Με απηό ηνλ ηξόπν νη επηρεηξεκαηίεο ζα απαιιαρζνύλ από ηηο
νηθνλνκηθέο
απαηηήζεηο
ησλ
εηαηξεηώλ
ΑΕΠΙ
θαη
ΑΤΣΟΔΙΑΥΕΙΡΙΗ, αιιά θαη ζε αληάιιαγκα ζα δηαθεκηζηνύλ θαη

ζα πξνσζεζνύλ κνπζηθά έξγα δεκηνπξγώλ, κνπζηθνζπλζεηώλ,
εθηειεζηώλ θ.ιπ. πνπ δελ εθπξνζσπνύληαη από ηηο εηαηξ ίεο ΑΕΠΙ
θαη ΑΤΣΟΔΙΑΥΕΙΡΙΗ.
Πηζηεύνπκε όηη ε εμέιημε απηή απνηειεί έλα πξώην ζεηηθό βήκα,
πνπ ζπάεη ηελ κέρξη ζήκεξα κνλνπσιηαθή θαηάζηαζε ζηελ
ιεηηνπξγία
ησλ
νξγαληζκώλ
ζπιινγηθήο
δηαρείξηζεο
ησλ
δεκηνπξγώλ ΑΕΠΙ θαη ΑΤΣΟΔΙΑΥΕΙΡΙΗ θαη δίλεηαη ε δπλαηόηεη α
δεκνθξαηηθά λα επηιέγεη ν θάζε επαγγεικαηίαο ηα κνπζηθά έξγα
π ν π ε π η ζ π κ ε ί λ α ρ ξ ε ζ η κ ν π ν η ε ί ζ η ν θ α η ά ζ η ε κ ά η ν π ».
Σαπηόρξνλα ην Δπηκειεηήξην Ξάλζεο ζηέιλεη ην έγγξαθν απηό
ζηνλ Δηζαγγειέα Ξάλζεο, ζηνλ Αζηπλνκηθό Γηεπζπληή θαη ζε
όινπο ηνπο Γήκνπο ηεο πεξηνρήο.
Δπεηδή θύξηνη ζπλάδειθνη ην απόζηεκα είλαη κεγάιν δελ μέξσ
αλ έρνπκε ηε δύλακε θαη ηε δπλαηόηεηα όινη καδί λα ην
«ζ π ά ζ ν π κ ε ». Π α ι ε ύ ν π κ ε 2 0 ρ ξ ό λ η α θ α η δ ε λ κ π ν ξ ν ύ κ ε λ α
πεηύρνπκε ηίπνηα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο. Θεσξώ όηη από εδώ θαη
πέξα ν αγώλαο καο πξέπεη λα είλαη πνιπδηάζηαηνο. Καηαξρήλ
πξέπεη λα ελεκεξώζνπκε ηελ ηξόηθα όηη ππάξρνπλ ηέηνηνη Νόκνη
ζηε ρώξα καο θαη εθαξκόδνληαη από ηελ ειιεληθή Γηθαηνζύλε ,
ρσξίο ληξνπή. Πξέπεη λα μαλαεπηρεηξήζνπκε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
θαη ηελ αιιαγή απηνύ ηνπ Νόκνπ 2121/93. Μάιηζηα πνπ ηώξα
ζηελ παξνύζα Κπβέξλεζε βξίζθνληαη 4 από ηνπο 5 αλζξώπνπο νη
νπνίνη ελδηαθέξζεθαλ γηα απηό ην ζέκα (Μαλνύζνο Βνινπδάθεο,
Μαμηκνο
Υαξαθόπνπινο,
Υξήζηνο
ηατθνύξαο,
Όιγα
Κεθαιινγηάλλε) θαη ηξίηνλ αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζα πξέπεη
νπσζδήπνηε λα αμηνπνηήζνπκε ηελ πξόηαζε ηελ νπνία ζαο είρα
απνζηείιεη πξηλ 1 ρξόλν – γηαηί είλαη ν κόλνο ηξόπνο κε ηνλ
νπνίν κπνξνύκε λα επηηεζνύκε ζε όιν απηό ην θαηεζηεκέλν ην
νπνίν από ην 1993 έσο ζήκεξα ιεζηεύεη, ππνηηκά, ππνβαζκίδεη
θαη εμεπηειίδεη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζπλαδέιθνπο αλά ηελ
Διιάδα. Θα πξέπεη ινηπόλ από ζήκεξα ζε όια ηα Δπηκειεηήξηα
ηεο ρώξαο λα θαιέζνπκε λένπο θαη παιηνύο πλεπκαηηθνύο
δεκηνπξγνύο - θαιιηηέρλεο πνπ δελ ζέινπλ λα δειώζνπλ ζε θακία
εηαηξεία από απηέο, ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο δεκηνπξγίεο θαη λα
δεηήζνπκε λα παξαρσξήζνπλ ηα δηθαηώκαηα ζηα Δπηκειεηήξηα
ηεο ρώξαο κε αληάιιαγκα ηελ δηαθήκηζε ζε νιόθιεξε ηελ
Διιάδα. Όιεο απηέο ηηο επηηπρίεο ινηπόλ ζα ηηο ζπγθεληξώζνπκε
ζηελ ΚΔΔΔ, ζα ηηο εθηππώζνπκε θαη ζα ηηο μαλαδηαλείκνπκε ζε
όια ηα Δπηκειεηήξηα. Όιεο απηέο ηηο επηηπρίεο ινηπόλ, ζα ηηο
δίλνπκε ζηα κέιε καο δσξεάλ κε απνηέιεζκα λα παίδνληαη ζε
εθαηνληάδεο, ρηιηάδεο απ’ άθξν ζε άθξν ζε όιε ηελ Διιάδα, απηά

ηα κέρξη ζηηγκήο απνκνλσκέλα ηξ αγνύδηα, ζηηο επηρεηξήζεηο νη
νπνίεο ζα θάλνπλ ρξήζε ηεο ππεύζπλεο δήισζεο από ην
ελεκεξσηηθό ζεκείσκα ηνπ ΟΠΗ. Σαπηόρξνλα δε ζα ελεκεξώζνπκε
όιεο απηέο ηηο επηρεηξήζεηο λα βγάινπλ ηηο ηειενξάζεηο κέζα από
ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο γηα λα κελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα
πιεξώλνπλ ζε όιεο απηέο ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ κόλν
δηθαηώκαηα θαη θακία ππνρξέσζε απέλαληη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο.
Έηζη ινηπόλ ζα έρνπκε ην εμήο απνηέιεζκα. Από ηελ κία πιεπξά
ηα κεραλάθηα ηεο AGB λα θαηαγξάθνπλ ιηγόηεξεο κεηξήζεηο,
νπόηε ζα έρνπλ ιηγόηεξεο θαη θζελόηεξεο δηαθεκίζεηο νη
επηρεηξήζεηο ησλ media. Από ηελ άιιε πιεπξά ζα εμαθαληζηνύλ
ηα πξνβεβιεκέλα κέρξη ζήκεξα, κέζα από ηηο επηρεηξήζεηο καο,
ηξαγνύδηα θαη επηηπρίεο θαη ζα έρνπκε λέα ηξαγνύδηα θαη λέεο
επηηπρίεο. Σαπηόρξνλα όκσο ζα έρνπκε θαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο
ιηγόηεξα ζπκβόιαηα από ηηο εηαηξείεο ζπιιν γηθήο δηαρείξηζεο
π α λ ε ι ι ε λ ί σ ο , κ ε α π ν η έ ι ε ζ κ α λ α «π ν λ έ ζ ν π λ » ν η ί δ η ε ο , η α m e d i a
θαη νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο θαζώο ζα έρνπλ ιηγόηεξεο θαη
θζελόηεξεο δηαθεκίζεηο.
Σέινο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζαο επηζπλάπησ ηελ επηζηνιή πνπ
έρεη
ζηείιεη
ζην
Δπηκειεηήξην
Ξάλζεο,
έλαο
αμηόινγνο
δεκηνπξγόο αλαιύνληαο, εμεγώληαο θαη αηηηνινγώληαο ηελ
απόθαζή ηνπ λα απνρσξήζεη από ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ΑΔΠΗ
Α.Δ. θαη λα ραξίζεη αθηινθεξδώο ηα 11 ηξαγνύδηα ηνπ ζε όια ηα
Δπηκειεηήξηα ηεο Διιάδνο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα αθξόαζε
ζε όιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα απνθαζίζνπλ λα ππνγξάςνπλ
ππεύζπλε δήισζε ζηνπο Γήκνπο όηη δελ επηζπκνύλ πιένλ λα
παίδνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ηξαγνύδηα θαηνρπξσκέλα ζηηο
εηαηξείεο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο , αιιά κόλνλ ηξαγνύδηα πνπ ζα
ζπγθεληξσζνύλ ζηα Δπηκειεηήξηα ηεο Διιάδνο ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ Κ.Δ.Δ.Δ., γηα λα αλαθνπθίζνπλ ηα κέιε ηνπο.

