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ΕΚΣΑΚΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΘΕΜΑ: « ΣΕΛΕΤΣΑΙΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΛΗΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ Α.Ε.Π.Ι. » 

 

Τν Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ γηα λα  εμαζθαιίζεη ηελ  νκαιή ζπιινγηθή δηαρείξηζε είζπξαμεο 

Πλεπκαηηθώλ Δηθαηωκάηωλ, κε ην Άξζξν 11 παξάγξαθνο 3 ηνπ Πξνεδξηθνύ Δηαηάγκαηνο 311/1994,  

δεκηνπξγεί εηδηθή ππεξεζία κε αξκνδηόηεηα όισλ ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηώλ γηα ηα Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα.  

Μεηά από ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ θαθνδηαρείξηζε ηεο Α.Ε.Π.Ι., ην 

Υπνπξγείν πξνρώξεζε εθηάθησο ζηελ δεκηνπξγία λνκνζεηηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη ξπζκίζεσλ γηα λα 

αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ηεο Α.Ε.Π.Ι. 

 Η ζπιινγηθή δηαρείξηζε  ησλ Πλεπκαηηθώλ Δηθαησκάησλ αλαηίζεηαη ζηνλ Οξγαληζκό Πλεπκαηηθήο 

Ιδηνθηεζίαο  (Ο.Π.Ι.) εθηάθησο θαη πξνζσξηλά γηα δύν ρξόληα έσο όηνπ αλαιάβεη άιινο νξγαληζκόο ή 

ζπζηαζεί λένο . 

Οη αλσηέξσ λνκνζεηηθέο όκσο ελέξγεηεο γηα λα εθαξκνζηνύλ απαηηείηαη από ην Δ.Σ. ηνπ Ο.Π.Ι.  (σο ην 

πιένλ αξκόδην όξγαλν) λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ηεο Α.Ε.Π.Ι. 

Τν Δ.Σ. ηνπ Ο.Π.Ι. κεηά από ζπλεδξίαζε ηνπ δελ αλαθάιεζε ηελ άδεηα ηεο Α.Ε.Π.Ι. 

 

Έωο θαη απηή ηε ζηηγκή κε βάζε ηηο εμειίμεηο, ηα λέα δεδνκέλα είλαη όηη ε Α.Ε.Π.Ι. πθίζηαηαη 

θαλνληθά θαη ν ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ξεπεξηόξην πνπ ππάγεηαη ζε απηή, ππνρξενύηαη λα 

πιεξώλεη ηελ ακνηβή ηεο.  

 

ΠΡΟΟΥΗ: 

Σν Δειηίν ηύπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ ην νπνίν θαη θνηλνπνηνύκε αλαθέξεη: 

 1.  Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα κελ ρξεζηκνπνηεί ζην θαηάζηεκα ηνπ εθπξνζωπνύκελν 

ξεπεξηόξην ( δειαδή ξεπεξηόξην πνπ δελ εθπξνζσπείηαη από ηνπο παξαπάλσ ΟΣΔ, ηα δηθαηώκαηα ηνπ 

νπνίνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί είηε απεπζείαο από ηνπο δηθαηνύρνπο, είηε βάζε ζπκβάζεσλ ακνηβαηόηεηαο κε 

άιινπο ΟΣΔ ηνπ εμσηεξηθνύ.) Σηελ πεξίπησζε απηή ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα κελ εθηειεί θαλέλα κνπζηθό 

έξγν πνπ αλήθεη ζην ξεπεξηόξην ΟΣΔ, είηε κέζσ ζηεξενθσληθήο εγθαηάζηαζεο ή από ην δηαδίθηπν, είηε 

κέζσ ηειεόξαζεο ή ξαδηνθσληθήο εγθαηάζηαζεο πνπ έρεη ζην θαηάζηεκα ηνπ. 

 2. Σν θαηά πόζν έλαο θαηαζηεκαηάξρεο εθηειεί ή όρη εθπξνζωπνύκελν ξεπεξηόξην είλαη δήηεκα 

πξαγκαηηθό θαη δελ πξνθύπηεη από ηελ επίδεημε (κόλνλ) βεβαηώζεωλ ή άιιωλ εγγξάθωλ από 

εηαηξίεο ή άιινπο θνξείο πνπ παξέρνπλ κε εθπξνζωπνύκελν ξεπεξηόξην. 
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Ωο Παλειιήλην ωκαηείν Εζηηαηνξίωλ-  Καθεηεξηώλ- Σνπξηζηηθώλ Επηρεηξήζεωλ θαη πλαθώλ 

Επαγγεικάηωλ Ειιάδαο δειώλνπκε όηη ζπλάδειθνο ν νπνίνο απνδεηθλύεη όηη ην ειεύζεξν ξεπεξηόξην 

ηνπ δελ ππάγεηαη δε Οξγαληζκό Σπιινγηθήο Δηαρείξηζεο δελ πιεξώλεη Α.Ε.Π.Ι. θαη G.E.A. 

 

Επαλαιακβάλνπκε όηη γηα νπνηαδήπνηε απνξία ζρεηηθή κε ηα παξαπάλσ δεηήκαηα κπνξείηε λα 

επηθνηλσλείηε κε ηελ θξαηηθή ππεξεζία  Ο.Π.Ι.  ζην ηει: 2132147800 ή κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ 

ΠΑΝ..Ε.Κ.Σ.Ε. ζηα ηει :  6995625262 θαη 6936496515. 

 

Θα παξαθαινύζακε ινηπόλ όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο λα είλαη πνιύ πξνζεθηηθνί ζηηο παξαπιαλεηηθέο 

ελεκεξώζεηο γηα ην αλσηέξσ ζέκα. 

 

 

 

 

Με εθηίκεζε 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΑΠΑΣΑΡΗ Γξεγόξεο  


