
Επιζηολή Ελλήνων Βοςλεςηών για ηιρ εηαιπείερ 
είζππαξηρ πνεςμαηικών δικαιωμάηων 

Με επηζηνιή ηνπο 65 κέιε ηνπ Διιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ δεηνύλ από ηνλ πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνύ λα ελεκεξσζνύλ γηα ην θαζεζηώο ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξεηώλ είζπξαμεο 

πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ. Αλαιπηηθά αλαθέξνπλ: 

* 

“Κύξηε Πξόεδξε, 

κε ηελ παξνύζα επηζηνιή ζαο, επηζπκνύκε σο κέιε ηνπ Διιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ, λα 

ζαο κεηαθέξνπκε ηελ αγσλία θαη ηελ αλαζηάησζε πνπ πξνθαιεί, όια απηά ηα ρξόληα ε 

κνλνπσιηαθή ιεηηνπξγία ησλ εηαηξεηώλ είζπξαμεο πλεπκαηηθώλ θαη ζπγγεληθώλ δηθαησκάησλ, 

θαηάζηαζε ε νπνία βαίλεη δηαξθώο επηδεηλνύκελε, ιόγσ ζαο δπζκελνύο θξίζεο πνπ δηαλύνπκε 

θαη πνπ επηβαξύλεη πνιιαπιώο θάζε είδνπο επηρείξεζε πνπ θάλεη ρξήζε κνπζηθήο. 

Σαο άιισζηε γλσξίδεηε θαη ζαο, έρεη δεκηνπξγεζεί κηα ζηξεβιή θαηάζηαζε εδώ θαη 

πνιιά ρξόληα ζηνλ ρώξν είζπξαμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πλεπκαηηθώλ θαη ζπγγεληθώλ 

δηθαησκάησλ από ηδησηηθέο εηαηξείεο - θνξείο δηαρείξηζεο, θαηάζηαζε ε νπνία εμαθνινπζεί κέρξη 

ζήκεξα λα δηαησλίδεηαη ρσξίο νπζηαζηηθέο θαη ξεμηθέιεπζεο ιύζεηο, θαη ε νπνία βαξαίλεη ζρεδόλ 

όινπο ζαο θιάδνπο ησλ επαγγεικαηηώλ, ζαο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ αθνύγεηαη κνπζηθή, είηε 

απηή απνηειεί θίλεηξν γηα ηελ πξνζέιθπζε πειαηώλ, είηε όρη. Ιδηαίηεξα ζαο, από ηελ ζηξεβιή 

απηή θαηάζηαζε βαξύλνληαη νη επηρεηξήζεηο εζηίαζεο, ζαο νπνίεο ε ηηκνιόγεζε γίλεηαη κε 

θξηηήξηα πνπ νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ρξήζεο ηξαγνπδηώλ. Ο λόκνο έρεη 

εμνπιίζεη απηέο ζαο εηαηξείεο κε πνηληθέο δπλαηόηεηεο, έρνληαο δεκηνπξγήζεη έλα αζθπθηηθό 

πεξηβάιινλ ζηελ αγνξά, πνπ απεηιεί ηελ θάζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο, ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξεηώλ απηώλ βξίζθεη αληίζεηε θαη ηελ ζπληξηπηηθή 

πιεηνλόηεηα ησλ πλεπκαηηθώλ δεκηνπξγώλ θαη θαιιηηερλώλ. 

Η ππόζεζε απηή, ησλ εκπνξηθώλ ζπκπεξηθνξώλ κηαο εμ απηώλ ησλ εηαηξηώλ, ζαο ΑΔΠΙ 

Α.Δ., είρε απαζρνιήζεη θαη ζην παξειζόλ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνύ. Έηζη, κε ηελ απόθαζε 

245/ΙΙΙ/2003, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε ΑΔΠΙ Α.Δ. θαηαρξάζηεθε ηε δεζπόδνπζα ζέζε ζαο ζηελ 

αγνξά, θαη έθξηλε αδηθαηνιόγεηε ηελ άξλεζε ζαο ΛΔΠΙ Α.Δ. λα δερηεί ηε κεξηθή αλάζεζε 

δηαρείξηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ πλεπκαηηθώλ δεκηνπξγώλ. Σαο έθξηλε, όηη είλαη ππέξκεηξα 

πςειή ε επηβνιή πξνκήζεηαο γηα ηελ είζπξαμε ησλ δηθαησκάησλ ησλ δεκηνπξγώλ θαη ππάξρεη 

παξάιεηςε ζαο ΑΔΠΙ Α.Δ. λα γλσζηνπνηεί θαηά ηξόπν πιήξε θαη νπζηαζηηθό ην ακνηβνιόγην θαη 

ηνλ θαλνληζκό δηαλνκήο ζαο ζαο ελδηαθεξόκελνπο δεκηνπξγνύο θαη ρξήζηεο, αιιά θαη ην ύςνο 

θαη ηα θξηηήξηα δηάζεζεο (γηα πνιηηηζηηθνύο θαη θνηλσληθνύο ζθνπνύο) ησλ πνζώλ, ηα νπνία 

παξαθξαηνύληαη βάζεη ζπκθσληώλ ακνηβαηόηεηαο.» 

Έηζη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζαο ζαο θαηάζηαζεο, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνύ - ππνρξέσζε 

ηελ ΛΔΠΙ εληόο ηξηκήλνπ από ηελ θνηλνπνίεζε ζαο απόθαζεο λα ηξνπνπνηήζεη ζαο πθηζηάκελεο 

θαη κειινληηθέο ζπκβάζεηο αλάζεζεο δηαρείξηζεο, λα δηακνξθώζεη ζαο παξαθξαηήζεηο 

(πξνκήζεηεο) πνπ επηβάιεη ζαο αληηζπκβαιιόκελνύο ζαο δεκηνπξγίαο γηα ηελ είζπξαμε ησλ 

κεραληθώλ θαη εηδηθόηεξα ησλ θσλνγξαθηθώλ θαη’ αλώηαην όξην 15% επί ησλ εηζπξάμεσλ θαη 

επέβαιιε ζηελ ΑΔΠΙ Α.Δ. γηα ηελ αδηθαηνιόγεηε άξλεζε ζαο λα δερηεί ηε κεξηθή δηαρείξηζε 

κεξηθώλ κόλν θαηεγνξηώλ ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθώλ δεκηνπξγώλ πξόζηηκν 500.000 επξώ, 

ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ην αλώηαην πξνβιεπόκελν από ην λόκν πνζνζηό επί ησλ αθαζάξηζησλ 

εζόδσλ ζαο γηα ην έηνο 2000, ελώ απείιεζε ηελ ΑΔΠΙ κε ρξεκαηηθή πνηλή 5.000 επξώ γηα θάζε 

εκέξα θαζπζηέξεζεο ζπκκόξθσζεο ζαο ην πξώην θαη 

δεύηεξν κέξνο ζαο απόθαζεο. 

Η πξναλαθεξζείζα απόθαζε, εμεδόζε ην έηνο 2003. Ωζηόζν, έρνπλ παξέιζεη από ηόηε 



έληεθα (11) έηε, ζηα νπνία ε ΑΔΠΙ Α.Δ., αιιά θαλ ζαο εηαηξείεο πλεπκαηηθώλ θαη ζπγγεληθώλ 

δηθαησκάησλ, ζύκθσλα θαη κε θαηαγγειίεο ρξεζηώλ κνπζηθήο, αιιά θαη πλεπκαηηθώλ 

δεκηνπξγώλ, εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ ζαο ζαο εκπνξηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ππνπίπηνπλ ζαο ζαο 

παξαβάζεηο. 

Λακβάλνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη ε ίδηα θαηάζηαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη 

κέρξη ζήκεξα - έληεθα (11) ρξόληα κεηά, νη αξκόδηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, πξέπεη 

λα έρνπλ έληνλε θαη ζπλερή δξάζε, ηόζν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηέηνηνπ είδνπο θαη θαη’ 

εμαθνινύζεζε κνλνπσιηαθήο ζπκπεξηθνξάο, όζν θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρξεζηώλ 

κνπζηθήο θαη ησλ πλεπκαηηθώλ δεκηνπξγώλ. 

Πξέπεη λα είλαη απνιύησο μεθάζαξν όηη ηαζζόκαζηε ππέξ ζαο ύπαξμεο θαη 

ιεηηνπξγίαο εηαηξηώλ - θνξέσλ δηαρείξηζεο θαη είζπξαμεο πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ, νη 

νπνίεο ζαο ζα ιεηηνπξγνύλ θάησ από έλα λέν, ζύγρξνλν θαη ελαξκνληζκέλν κε ζαο ζεκεξηλέο 

ζπλζήθεο ζαο αγνξάο, ζεζκηθό πιαίζην. Βάζεηο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πξέπεη λα απνηεινύλ ε 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ δεκηνπξγώλ, κε δίθαηε ακνηβή, πνπ ζα πξνθύπηεη από ηελ 

δηαπξαγκάηεπζε κε ζαο αληίζηνηρνπο επαγγεικαηίεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη έλα πιαίζην 

αληαγσληζηηθήο θαη ηζνξξνπεκέλεο αγνξάο, κε πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο επηινγώλ γηα 

πλεπκαηηθνύο δεκηνπξγνύο θαη ρξήζηεο κνπζηθήο. 

Σπλεπώο, παξαθαινύκε όπσο καο ελεκεξώζεηε γηα ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ έρεηε πάξεη 

κέρξη ζήκεξα, αιιά θαη ζε πνηεο ελέξγεηεο πξνηίζεζηε λα πξνβείηε ζην εμήο, σο Αλεμάξηεηε 

Γηνηθεηηθή Αξρή, γηα ην θαζεζηώο ιεηηνπξγίαο ζηελ ρώξα ζαο, ησλ θάησζη εηαηξεηώλ 

είζπξαμεο θαη δηαρείξηζεο πλεπκαηηθώλ θαη ζπγγεληθώλ δηθαησκάησλ: 

1. Α.Δ.Π.Ι. (Αλώλπκε Δηαηξεία Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο πνπ εθπξνζσπεί ζαο 

ζπλζέηεο θαη ζηηρνπξγνύο) 

2. Αζελά (Οξγαληζκόο πνπ εθπξνζσπεί ζαο ζθελνζέηεο θαη ζελαξηνγξάθνπο) 

3. Απόιισλ (Οξγαληζκόο πνπ εθπξνζσπεί ζαο κνπζηθνύο) 

4. Απηνδηαρείξηζε (Οξγαληζκόο πνπ εθπξνζσπεί ζαο ζπλζέηεο θαη ζηηρνπξγνύο) 

5. Grammo (Οξγαληζκόο πνπ εθπξνζσπεί ζαο παξαγσγνύο θσλνγξαθεκάησλ) 

6. Γηόλπζνο (Οξγαληζκόο πνπ εθπξνζσπεί ζαο εζνπνηνύο) 

7. Δξαηώ (Οξγαληζκόο πνπ εθπξνζσπεί ζαο ηξαγνπδηζηέο/ εξκελεπηέο) 

Σαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ θαη αλακέλνπκε ελεκέξσζή ζαο. 

Σηελ δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε.” 

* 


