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Θεσσαλονίκη 27 Φεβρουαρίου 2018 

ΠΡΟΣ: Ρεϊτζάκη Εμμανουήλ 

ΘΕΜΑ: Νομιμότητα τραγουδιών StereoCloud 

Αγαπητέ κύριε Ρεϊτζάκη, σας ενημερώνουμε για τα εξής: 

Η µόνη εκ του νόµου δυνατότητα που έχουν οι Ο.Σ.Δ., είναι να είναι παρόντες  
στον εκάστοτε έλεγχο των καταστηµάτων, καθώς, ρητά όπως ορίζεται στο άρθρο 55  
παρ. 1 περ. ζ. του Ν. 2121/1993: «ζ) να ενεργούν, ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΕΗ ΤΗΣ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 64 του παρόντος νόµου τους  
αναγκαίους ελέγχους σε καταστήµατα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισµού αvτιτύπων ή  
δηµόσιας εκτέλεσης των έργων που προστατεύουν, για να διαπιστώνουν αν οι πράξεις  
αυτές δεν προσβάλλουν τα δικαιώµατα των δηµιουργών». Σηµειωτέον δε ότι προβλέπεται  
ρητώς από το ίδιο το καταστατικό - στο άρθρο 4 παρ. ε  
του καταστατικού της ΑΕΠΙ : «να ενεργεί (η ΑΕΠΙ) ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήµατα δηµόσιας  
εκτέλεσης των έργων που προστατεύει για να διαπιστώνει εάν οι πράξεις δεν  
προσβάλλουν τα δικαιώµατα των δηµιουργών». Η ισχύς µάλιστα  
της εν λόγω περίπτωσης του άρθρου διάταξης διατηρήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου  
1 της υπ' αριθ. YΠΠO/ΓNOΣl57263/28-11-1.12.1994 απόφασης του Υπουργείου  
Πολιτισµού και Δηµόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β'). Συνεπώς, η αρµοδιότητα των ιδιωτών  
υπαλλήλων της ΑΕΠΙ ΑΕ φτάνει αποκλειστικά και µόνο µέχρι το σηµείο της επικουρικής 
υποβοήθησης των αρµόδιων διοικητικών οργάνων, τα µόνα τα οποία µπορούν να 
βεβαιώνουν οποιαδήποτε παράβαση!  
Επιπλέον, µε την ΚΥΑ 1010 0/Δ3Β/4 020 (ΦΕΚ Β 1670 22.8.2007)  
προβλέπονται τα εξής; «Καθορίζουµε τις αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχoυ και εφαρµογής  
των διατάξεων του ν, 2121/1993, τη διαδικασία και τις αρµόδιες υπηρεσίες επιβολής  
και είσπραξης του διοικητικού προστίµου καθώς και κάθε άλλη σχετική. λεπτομέρεια σε  
υλοποίηση και άµεση εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 65Α Και 66 ν. 2121/1993,  
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του v. 35241/2007 [ΦΕΚ15Αj,  
ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΤΩΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΤΟΥ ν.2121/1993. α. Η Υ.Π.Ε.Ε. για όλη την επικράτεια β. Οι  
τελωνειακές αρχές στην περιοχή της χωρικής τους αρµοδιότητας, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. γ. Οι αστυνοµικές αρχές, του µεν ΥΠΟΥΡΓΕΙ0Υ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, για όλη την 
επικράτεια, του δε ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ NAYTlΛlAΣ στην περιοχή της χωρικής  τους αρµοδιότητας, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ...». Περαιτέρω, δυνάµει της υπ' αριθ. πρωτ. 
18.509/14-06-2013 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. ορίζεται ρητά ότι η ΑΕΠΙ ΑΕ και γενικώς όλοι οι Ο.Σ.Δ. 
δεν συγκαλούνται µεrαξύ των ελεγκτικών µηχανισµών !! 
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Κύριε Ρεϊτζάκη, όσο παίζετε τα τραγούδια της μουσικής πλατφόρμας StereoCloud, δεν 
έχετε να φ0βηθείτε κανέναν και τίποτα. Σας διαβεβαιώνουμε πως τη Νομική μας στήριξη, 
σε οποιαδήποτε απαίτηση ΟΣΔ, να την θεωρείτε δεδομένη.  
 
Στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία. 
 

 

Με τιμή 

Ηλίας Καλιώρας 

Γενικός Γραμματέας 


