ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Του Πανελλήνιου Συνδέσμου Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης
με την επωνυμία «ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Χειμάρας
αριθ. 30, νόμιμα εκπροσωπούμενου.

Προς

Τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) με έδρα την Αθήνα,
οδός Μετσόβου αριθ. 5, νόμιμα εκπροσωπούμενο.

Κοινοποίηση:
1)

Γραφείο

αναπληρωτή

Υπουργού

Πολιτισμού,

Παιδείας

και

Θρησκευμάτων, αρμόδιο για θέματα Πολιτισμού, κ. Ξυδάκη,
2) Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά,
3) Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Κλάδος Ασφάλειας, ΑΕΑ/ΔΝΣΗ
Ασφαλείας/ Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων, Αρμόδια Αστ. Β’ κα. Ζωή Τζήκα.

Θεσσαλονίκη, 30.04.2015

Σε συνέχεια της διανοιχθείσης αλληλογραφίας και ειδικότερα αναφορικά
με την με αριθ. πρωτ. 25056/28.04.2015 απάντηση του Οργανισμού σας στην από
24.04.2015 επιστολή του Σωματείου μας, επαγόμεθα εμείς τα κάτωθι.
Αρχικά, αναφορικά με το δημοσίευμα στην Ιστοσελίδα μας στο οποίο
κάνετε αναφορά, σας γνωρίζουμε ότι ουδέποτε υπήρξε ως πρόθεσή μας να
θίξουμε την αξιοπρέπεια των έντιμων δημιουργών οι οποίοι φυσικά και
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δικαιούνται αμοιβής για τα προϊόντα της διανοίας τους. Άλλωστε, όπως πολύ
εύστοχα επισημαίνετε και στην επιστολή σας, η προστασία των πνευματικών
δικαιωμάτων προάγει επί της ουσίας τον πολιτισμό και η συμβολή του κάθε
δημιουργού ξεχωριστά είναι αναμφισβήτητα πολύτιμη.
Ως εκ τούτου το εν λόγω δημοσίευμα ασφαλώς και δεν απευθύνεται στους
έντιμους δημιουργούς που με μόχθο και υπό δύσκολες συνθήκες παράγουν
πράγματι πολιτισμό. Αντιθέτως το συγκεκριμένο δημοσίευμα αποτελεί απάντηση
σε εκείνους τους δημιουργούς που στηρίζουν ακόμα και παράτυπες πρακτικές
συγκεκριμένων Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης. Επ’ αυτού δε και εν ευθέτω
χρόνω, θα λάβετε και σχετική ενημέρωση από το Σωματείο μας, καθώς ως
εποπτεύων φορέας έχετε υποχρέωση αλλά και δικαίωμα να γνωρίζετε για την
δράση των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης η οποία οφείλει πάνω από όλα
να είναι σύννομη καθώς και συνεπής τόσο στο γράμμα όσο και στο πνεύμα του
νόμου.
Πέραν τούτων όμως, οφείλουμε με την παρούσα να επανέλθουμε στο
ουσιαστικό σκοπό της από 24.04.2015 επιστολής μας προς τον Οργανισμό σας.
Ειδικότερα, το κρίσιμο ερώτημά μας αφορά το θέμα της χρήσης τηλεόρασης
ή/και ραδιοφωνικής εγκατάστασης (συμβατικής ή διαδικτυακής) από τους
ιδιοκτήτες καταστημάτων και την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων
σωρευτικά στους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης ΑΕΠΙ, ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
και GEA.
Με το από 07.03.2015 έγγραφο

του Αρχηγείου Ελληνικής

Αστυνομίας με θέμα «Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών ή άλλων δικαιωμάτων» με κύριο αποδέκτη τις Γενικές Αστυνομικές
Διευθύνσεις της χώρας, ενημερώθηκαν οι τελευταίες ότι, στην περίπτωση που οι
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων διαθέτουν και κάνουν χρήση στα καταστήματά τους
τηλεόρασης ή/και ραδιοφωνικής εγκατάστασης (συμβατικής ή διαδικτυακής) η
οποία συνιστά δημόσια εκτέλεση προστατευόμενων έργων, οφείλουν να
καταβάλλουν δικαιώματα σωρευτικά στους Οργανισμούς Συλλογικής
Διαχείρισης και Προστασίας, ΑΕΠΙ, ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ αλλά και στον
Οργανισμό GEA που εκπροσωπεί κατόχους συγγενικών δικαιωμάτων στη
χώρα μας.
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Επανερχόμενοι λοιπόν στο προαναφερθέν ζήτημα, θα θέλαμε να μας
ενημερώσετε, ώστε να ενημερώσουμε και εμείς ακολούθως τα μέλη μας,
αναφορικά με το προαναφερθέν ζήτημα κατά το ισχύον νομοθετικό καθεστώς
και ειδικότερα αναφορικά με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για την
καταβολή αμοιβής σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης στην περίπτωση που
ο χρήστης διαθέτει στο κατάστημά του τηλεόραση ή/και ραδιοφωνική
εγκατάσταση (συμβατική ή διαδικτυακή).
Από το από 07.03.2015 έγγραφο του Γενικού Αρχηγείου Αστυνομίας δεν
προκύπτει απάντηση στο εν λόγω ερώτημα. Αλλά και από το υπ’ αριθ.
24717/03.03.2015 έγγραφο του Οργανισμού σας, για την αποστολή του οποίου
σας ευχαριστούμε θερμά, ομοίως δεν προκύπτει απάντηση.

Επειδή στην με αριθ. πρωτ. 25056/28.04.2015 απάντηση του Οργανισμού
σας δεν κάνετε καμία αναφορά στο παραπάνω ζήτημα, παρακαλούμε να μας
ενημερώσετε με σαφήνεια στην παρούσα ώστε να μπορέσουμε και εμείς να το
επικοινωνήσουμε στα μέλη μας.

Επιπλέον παρακαλούμε και την ενημέρωσή σας στο ζήτημα της έκδοσης
εγκυκλίου – διαταγής της Διεύθυνσης Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας αναφορικά με την αρμοδιότητά της να προβαίνει στην έκδοση
τέτοιων πράξεων, ήτοι εγκυκλίων αλλά και το νομοθετικό έρεισμα αυτών.

Σας ευχαριστούμε τέλος για την άμεση ανταπόκρισή σας στο θέμα μας και
αναμένουμε την απάντησή σας ώστε να ενημερώσουμε και τα μέλη με ορθότητα
αλλά και με σαφήνεια, καθώς οποιαδήποτε ασάφεια μπορεί να οδηγήσει στην
επιβολή σε αυτούς αυστηρών κυρώσεων για θέματα στα οποία δεν έχουν έγκυρη
ενημέρωση. Η δε προσφυγή στα δικαστήρια, ή έστω σε διαιτησία για την
αντιμετώπιση των εν λόγω διαφορών ή ακόμα για τον προσωρινό προσδιορισμό
της εύλογης αμοιβής, αποτελεί για όλο τον κλάδο στις δύσκολες ημέρες που
διανύουμε δυστυχώς πολυτέλεια. Η ορθή ενημέρωση του κλάδου που αποτελεί
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προτεραιότητα και κύριο μέλημά μας φρονούμε ότι είναι το καλύτερο στην
περίπτωση αυτή, καθώς όπως πολύ ορθά υποστήριζε και ο Ιπποκράτης «κάλλιον
του θεραπεύειν το προλαμβάνειν».

Με τιμή,
Για τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
Εκ του νομικού τμήματος
Ελευθερία Σπ. Παπαδημητρίου
Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, LLM – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

