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Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματι-

κής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, 

χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμ-

μικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα 

αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-

τισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός

Κύριος σκοπός του πρώτου μέρους του παρόντος εί-
ναι η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην Οδη-
γία 2014/26/ΕΕ («Οδηγία») «για τη συλλογική διαχείριση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών 
αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην 
εσωτερική αγορά» (EE L 84), η ρύθμιση της λειτουργίας 
των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή συλλογικής 
προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωμάτων και των ανεξαρτήτων οντοτή-
των διαχείρισης, καθώς και η τροποποίηση διατάξεων 
του ν. 2121/1993 (Α΄25). 

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

(άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 της Οδηγίας)

1. Τα άρθρα 1 έως 54 εφαρμόζονται στους οργανι-
σμούς συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστη-
μένοι στην ελληνική επικράτεια, καθώς και, όπου ρητά 
ορίζεται στον νόμο, στους οργανισμούς συλλογικής 
προστασίας, που είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική 
επικράτεια.

2. Τα άρθρα 33 έως 41 και η παράγραφος 2 του άρ-
θρου 44 εφαρμόζονται στους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης, που είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική 
επικράτεια και διαχειρίζονται δικαιώματα δημιουργών 
επί μουσικών έργων τα οποία προορίζονται για επιγραμ-
μική χρήση σε πολυεδαφική βάση.

3. Τα άρθρα 1 έως 54 εφαρμόζονται στη διαχείριση 
και προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων που ρυθ-
μίζονται στο όγδοο κεφάλαιο του ν. 2121/1993 (Α΄25), 
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 54, εφαρμόζονται 
στις οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμ-
μεσα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από οργανισμό συλλο-
γικής διαχείρισης, εφόσον οι οντότητες αυτές διεξάγουν 
δραστηριότητα που, εάν διεξαγόταν από τον οργανισμό 
συλλογικής διαχείρισης, θα υπόκειντο στις διατάξεις του 
παρόντος νόμου.

5. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 54 εφαρμόζονται και 
στους εντολοδόχους των οργανισμών συλλογικής διαχεί-
ρισης (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), στους οποίους έχουν 
ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει αρμοδιότητες ή δραστηριό-
τητες που σχετίζονται με τη συλλογική διαχείριση που 
προβλέπονται στον παρόντα νόμο ή στο ν. 2121/1993.

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22, τα άρθρα 25 και 
27, οι περίπώσεις α΄, β΄, γ΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 
1 και η παράγραφος 3 του άρθρου 28, το άρθρο 32, το 
άρθρο 43, τα άρθρα 46 και 47 και το άρθρο 49 εφαρμό-
ζονται σε όλες τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης 
που είναι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια.

7. Οι διατάξεις για τους οργανισμούς συλλογικής δια-
χείρισης, όπως προβλέπονται στα άρθρα 1 έως 54, πλην 
των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 32, εφαρμόζονται 
και στις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 
50, εκτός εάν ορίζεται στο παρόν ειδικότερα για αυτές.

8. Τα άρθρα 1 έως 54 εφαρμόζονται επίσης στους 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκα-
τεστημένοι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αλλά 
δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας.

9. Όπου γίνεται αναφορά στον παρόντα νόμο στην ΕΕ 
περιλαμβάνεται και ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος.

Άρθρο 3

Ορισμοί

(άρθρα 3 περιπτώσεις α΄, β΄-ε΄, στ΄, η΄-ιδ΄ 

και 36 παράγραφος 1 της Οδηγίας)

Για τους σκοπούς των άρθρων 1 έως 54 εφαρμόζονται 
οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. Ως «οργανισμός συλλογικής διαχείρισης» νοείται 
κάθε οργανισμός που εξουσιοδοτείται από το νόμο 
ή μέσω μεταβίβασης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης 
συμβατικής συμφωνίας, για τη διαχείριση δικαιωμάτων 
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πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων 
εξ ονόματος περισσότερων του ενός δικαιούχων, για 
το συλλογικό όφελος αυτών, ως αποκλειστικό ή κύριο 
σκοπό του, και ο οποίος πληροί ένα από ή αμφότερα τα 
ακόλουθα κριτήρια: 

αα) ανήκει στα μέλη του ή ελέγχεται από αυτά, 
ββ) έχει οργανωθεί σε μη κερδοσκοπική βάση.
β. Ως «οργανισμός συλλογικής προστασίας» νοείται 

κάθε οργανισμός που εξουσιοδοτείται μέσω μεταβίβα-
σης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής συμ-
φωνίας για την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων για λογαριασμό 
περισσότερων του ενός δικαιούχων και για το συλλογικό 
όφελος αυτών, ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό του.

γ. Ως «ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης» νοείται κάθε 
οργανισμός που εξουσιοδοτείται από τον νόμο ή μέσω 
μεταβίβασης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής 
συμφωνίας, για τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματι-
κής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων εξ ονόματος 
περισσότερων του ενός δικαιούχων, για το συλλογικό 
όφελος αυτών, ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό του, και 
ο οποίος: αα) δεν ανήκει σε δικαιούχους ούτε ελέγχεται 
από αυτούς, άμεσα ή έμμεσα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, 
και ββ) έχει οργανωθεί σε κερδοσκοπική βάση.

δ. Ως «δικαιούχος» νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο ή 
οντότητα, εκτός από οργανισμό συλλογικής διαχείρι-
σης, που κατέχει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
συγγενικό δικαίωμα ή το οποίο, δυνάμει συμφωνίας για 
την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων ή εκ του νόμου, δι-
καιούται μερίδιο των εσόδων που προκύπτουν από τα 
δικαιώματα.

ε. Ως «μέλος» νοείται δικαιούχος ή οντότητα που εκ-
προσωπεί τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων άλ-
λων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και ενώσεων 
δικαιούχων, ο οποίος πληροί τους όρους του οργανισμού 
συλλογικής διαχείρισης για την εισδοχή και εγγραφή μέ-
λους και γίνεται δεκτός από αυτόν.

στ. Ως «καταστατικό» νοείται η ιδρυτική πράξη και το 
καταστατικό, οι κανόνες ή το συστατικό έγγραφο ενός 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

ζ. Ως «αντικείμενο προστασίας» νοούνται τα αντικεί-
μενα εκείνα που προστατεύονται με συγγενικό δικαίωμα 
σύμφωνα με το ν. 2121/1993.

η. Ως «άδεια λειτουργίας» νοείται η απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία 
επιτρέπεται η λειτουργία οργανισμού συλλογικής δια-
χείρισης ή προστασίας και ανεξάρτητης οντότητας δια-
χείρισης του άρθρου 50.

θ. Ως «γενική συνέλευση των μελών» νοείται το όργα-
νο του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, στο οποίο 
συμμετέχουν τα μέλη και ασκούν τα δικαιώματα ψήφου 
τους, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του οργανισμού. 

ι. Ως «έσοδα από δικαιώματα» νοούνται τα έσοδα που 
εισπράττονται από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης 
για λογαριασμό των δικαιούχων και προκύπτουν από 
αποκλειστικό δικαίωμα ή από δικαίωμα αμοιβής ή από 
δικαίωμα αποζημίωσης.

ια. Ως «έξοδα διαχείρισης» νοούνται τα ποσά που χρε-
ώνονται, κρατούνται ή συμψηφίζονται από έναν οργανι-

σμό συλλογικής διαχείρισης στα έσοδα από δικαιώματα 
ή στο εισόδημα που προκύπτει από την επένδυση των 
εσόδων από δικαιώματα, προκειμένου ο οργανισμός 
να καλύψει τα έξοδά του που προκύπτουν από τη δι-
αχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
συγγενικών δικαιωμάτων. Για τους οργανισμούς συλλο-
γικής προστασίας ως «έξοδα διαχείρισης» νοούνται τα 
ποσά που χρεώνονται, κρατούνται ή συμψηφίζονται στις 
εισφορές των μελών τους.

ιβ. Ως «σύμβαση εκπροσώπησης» νοείται κάθε συμ-
φωνία μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δυνά-
μει της οποίας ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης 
αναθέτει σε άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης τη 
διαχείριση των δικαιωμάτων των δικαιούχων που εκπρο-
σωπεί, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας που έχει 
συναφθεί βάσει των άρθρων 38 και 39.

ιγ. Ως «χρήστης» νοείται κάθε πρόσωπο ή οντότητα 
που εκτελεί πράξεις που υπόκεινται στην άδεια των δι-
καιούχων, στην αμοιβή των δικαιούχων ή στην καταβολή 
αποζημίωσης στους δικαιούχους και το οποίο δεν ενερ-
γεί υπό την ιδιότητα του καταναλωτή.

ιδ. Ως «ρεπερτόριο» νοούνται τα έργα ή αντικείμενα 
προστασίας σε σχέση με τα οποία ένας οργανισμός συλ-
λογικής διαχείρισης διαχειρίζεται δικαιώματα.

ιε. Ως «πολυεδαφική άδεια» νοείται η άδεια που κα-
λύπτει την επικράτεια περισσότερων του ενός κρατών - 
μελών της ΕΕ.

ιστ. Ως «επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων» 
νοείται οποιοδήποτε από τα δικαιώματα δημιουργού σε 
ένα μουσικό έργο που προβλέπονται στις περιπτώσεις 
α΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2121/1993, τα 
οποία απαιτούνται για την παροχή μιας επιγραμμικής 
(online) υπηρεσίας.

ιζ. Ως «ΟΠΙ» νοείται ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιο-
κτησίας, ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας για ζητήματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων 
στην Ελλάδα. Επίσης, ο ΟΠΙ αποτελεί την αρμόδια αρχή 
γνωστοποίησης των πληροφοριών των άρθρων 36, 37, 
38 και 41 της Οδηγίας, σύμφωνα με τις ειδικότερες δια-
τάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 4

Άδεια λειτουργίας

1. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, οργανι-
σμός συλλογικής προστασίας και ανεξάρτητη οντότητα 
διαχείρισης του άρθρου 50, που είναι εγκατεστημένος 
στην ελληνική επικράτεια και ο οποίος πρόκειται να ανα-
λάβει τη συλλογική διαχείριση ή προστασία των εξουσι-
ών που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα των 
δημιουργών ή των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων 
απαιτείται να λάβει άδεια λειτουργίας από τον Υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία 
του παρόντος άρθρου. 

2. Ο ενδιαφερόμενος οργανισμός ή ανεξάρτητη οντό-
τητα του άρθρου 50 υποχρεούται, πριν την έναρξη της 
λειτουργίας του, να καταθέσει στον ΟΠΙ αίτηση, συνο-
δευόμενη υποχρεωτικώς από τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το καταστατικό του, στο οποίο περιλαμβάνεται και 
το ύψος του κεφαλαίου του, εάν αυτό προβλέπεται από 
την αντίστοιχη νομική μορφή,
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β) τον νόμιμο εκπρόσωπο, τα μέλη του διοικητικού 
και του εποπτικού συμβουλίου και το γενικό διευθυντή, 
αν υπάρχει. Tα πρόσωπα αυτά πρέπει να μην έχουν πα-
ραπεμφθεί τελεσιδίκως για κακούργημα ή να μην έχουν 
καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή 
στερητική της ελευθερίας ανώτερη των δύο (2) ετών 
ή, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για εγκλήματα 
κατά της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωμάτων, 
για λαθρεμπορία, παραχάραξη ή πλαστογραφία, φορο-
διαφυγή, δωροδοκία ή δωροληψία. Για τη διαπίστωση 
της μη τελεσίδικης παραπομπής και της μη καταδίκης 
του προηγούμενου εδαφίου τα άτομα αυτά υποβάλλουν 
στον ΟΠΙ πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής για 
μη παραπομπή και αντίγραφο ποινικού μητρώου από 
το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη αντίστοιχα. Τα ως 
άνω πρόσωπα οφείλουν να υποβάλουν και δήλωση με 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 31,

γ) τον αριθμό των δικαιούχων που έχουν αναθέσει ή 
πρόκειται να αναθέσουν στον οργανισμό τη διαχείριση 
ή την προστασία εξουσιών που απορρέουν από το πε-
ριουσιακό τους δικαίωμα,

δ) σχέδιο της σύμβασης ανάθεσης, από το οποίο προ-
κύπτει η νομική μορφή και η διάρκεια ανάθεσης της δι-
αχείρισης ή της προστασίας,

ε) τον κανονισμό διανομής δικαιωμάτων, από τον οποίον 
προκύπτουν ο χρόνος, οι αρχές και ο τρόπος διανομής των 
εσόδων από δικαιώματα ανά κατηγορία δικαιούχων,

στ) το ύψος των εξόδων διαχείρισης, όπως, επίσης, 
και κάθε άλλο στοιχείο που ζητείται από το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού ή τον ΟΠΙ σχετικά με την 
εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματι-
κότητας της λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης ή προστασίας ή της ανεξάρτητης οντότητας 
του άρθρου 50.

Οι οργανισμοί συλλογικής προστασίας δεν υποβάλ-
λουν το υπό ε΄ στοιχείο, ούτε κατάσταση μελών εποπτι-
κού συμβουλίου.

3. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος 
νόμου και προκύπτει προδήλως ότι ο αιτών οργανισμός 
ή η αιτούσα ανεξάρτητη οντότητα του άρθρου 50 είναι 
βιώσιμοι και μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά 
τα δικαιώματα των δικαιούχων που τους έχουν αναθέσει 
τη διαχείριση ή την προστασία των δικαιωμάτων τους 
και κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΟΠΙ, ο Υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού χορηγεί άδεια λειτουργίας 
με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία κοινοποιείται 
στον ΟΠΙ και στον αιτούντα οργανισμό ή την ανεξάρτητη 
οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50. Η απόφαση με την 
οποία χορηγείται η άδεια λειτουργίας σε οργανισμό συλ-
λογικής διαχείρισης ή σε οργανισμό συλλογικής προστα-
σίας ή σε ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 
50 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ και του οργανισμού 
που αδειοδοτείται. 

4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και η ανεξάρ-
τητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50 υποχρεούνται 
το αργότερο σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της 
άδειας λειτουργίας τους στην Εφημερίδα της Κυβερνή-

σεως να αποστείλουν στον ΟΠΙ το αμοιβολόγιό τους για 
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 23.

5. Κάθε μεταβολή των στοιχείων της παραγράφου 2 
γνωστοποιείται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού και στον ΟΠΙ αμέσως και το αργότερο μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από τη μεταβολή. Εάν ο Υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν προβάλλει αντιρρή-
σεις, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του ΟΠΙ, εντός 
τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
μεταβολής, αυτή θεωρείται ως εγκριθείσα. Μέχρι την 
παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, καθώς και σε περί-
πτωση μη γνωστοποίησης, εξακολουθούν να ισχύουν τα 
μέχρι τη μεταβολή στοιχεία της παραγράφου 2.

6. Αν οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή ο οργα-
νισμός συλλογικής προστασίας επιθυμεί επέκταση των 
αρμοδιοτήτων του, απαιτείται προηγούμενη επέκταση 
της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας, για τη χορήγηση της 
οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

7. Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και ανεξάρτητη 
οντότητα διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο 
κράτος μέλος της ΕΕ μπορούν να δραστηριοποιούνται 
στην ελληνική επικράτεια, χωρίς να απαιτείται να λά-
βουν άδεια λειτουργίας από τον Υπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, αφού προηγουμένως γνωστοποιήσουν 
την πρόθεσή τους αυτή στον ΟΠΙ και προσκομίσουν πι-
στοποιητικά εγγραφής και αδειοδότησης, από τα οποία 
να προκύπτει η εγκατάστασή τους στο κράτος - μέλος, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο εθνικό δίκαιο 
του κράτους αυτού. Επίσης, γνωστοποιούν τα στοιχεία 
επικοινωνίας τους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η 
διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ., η έδρα και ο νόμιμος εκπρόσωπός 
τους.

8. Με την επιφύλαξη τήρησης των προϋποθέσεων 
του άρθρου 32, ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που 
είναι εγκατεστημένη στην ελληνική επικράτεια, μπορεί 
να δραστηριοποιείται σε αυτήν, αφού προηγουμένως 
γνωστοποιήσει την πρόθεσή της αυτή στον ΟΠΙ, καθώς 
επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας της, στα οποία περι-
λαμβάνονται η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ., η έδρα και ο νό-
μιμος εκπρόσωπός της. Επίσης, γνωστοποιεί στον ΟΠΙ 
κατάλογο των δικαιούχων, τους οποίους εκπροσωπεί 
και των αντίστοιχων έργων ή αντικειμένων προστασίας 
τους, καθώς και το είδος της διαχείρισης στην οποία 
προβαίνει. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
κατόπιν εισήγησης του ΟΠΙ, συντάσσει πράξη με την 
οποία διαπιστώνεται η υποβολή των σχετικών στοι-
χείων, την οποία αποστέλλει στην ανεξάρτητη οντό-
τητα διαχείρισης. Τα στοιχεία αυτά με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 4 του άρθρου 32 επικαιροποιούνται 
τουλάχιστον άπαξ ετη σίως και το αργότερο έως τις 31 
Ιανουαρίου κάθε έτους.

9. Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας 
που δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να προ-
βαίνουν στη διαχείριση ή προστασία των δικαιωμάτων 
που εκπροσωπούν και να ασκούν τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται στο άρθρο 6. Το ίδιο ισχύει και για τις ανε-
ξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 50.
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Άρθρο 5

Σύσταση ενιαίου οργανισμού 

συλλογικής διαχείρισης

1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που λειτουρ-
γούν με άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
μπορούν να συνιστούν ενιαίο οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης στον οποίο αναθέτουν κατ’ αποκλειστικότη-
τα την εξουσία, ιδίως, να διαπραγματεύεται, να χορηγεί 
άδειες, να συμφωνεί το ύψος των αμοιβών, να προβάλλει 
τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή, να προβαίνει σε 
κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια, να εισπράττει τη σχε-
τική αμοιβή από τους χρήστες και να τη διανέμει στους 
αντίστοιχους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.

2. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας στον ενι-
αίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, καθώς και για 
κάθε άλλο θέμα που αφορά τη συλλογική διαχείριση, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τη 
συλλογική διαχείριση. 

3. Εκκρεμείς δίκες κατά τη σύσταση ενιαίου οργανι-
σμού συλλογικής διαχείρισης συνεχίζονται από τους 
αρχικούς διαδίκους έως την αμετάκλητη περάτωσή τους.

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες

1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης έχουν 
ενδεικτικά τις παρακάτω αρμοδιότητες, καθώς και 
κάθε άλλη αρμοδιότητα που συνάδει με τη φύση και 
το σκοπό ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης 
της περίπτωσης α΄ του άρθρου 3, εφόσον όμως περι-
λαμβάνονται στην άδεια λειτουργίας του Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και προβλέπονται στο 
καταστατικό τους:

α) διαχειρίζονται το περιουσιακό δικαίωμα, τις εξου-
σίες που απορρέουν από αυτό, κατηγορίες εξουσιών ή 
είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας για τις επικράτειες 
της επιλογής των δικαιούχων, 

β) καταρτίζουν συμβάσεις με τους χρήστες για τους 
όρους εκμετάλλευσης των έργων καθώς και για την οφει-
λόμενη, ποσοστιαία ή/και εύλογη, αμοιβή,

γ) εξασφαλίζουν στους δικαιούχους ποσοστιαία αμοι-
βή κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 32 του 
ν. 2121/1993,

δ) εισπράττουν τις αμοιβές που προβλέπονται στον 
παρόντα νόμο και στο ν. 2121/1993 και διανέμουν τα 
εισπραττόμενα ποσά μεταξύ των δικαιούχων, 

ε) ασκούν το δικαίωμα του δικαιούχου να παρέχει 
άδεια ή να αρνείται την παροχή άδειας σε επιχείρηση 
εκμετάλλευσης καλωδιακού δικτύου για την αναμετάδο-
ση εκπομπής μέσω καλωδίου ή άλλων υλικών αγωγών 
σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 2121/1993,

στ) συνάπτουν συμβάσεις εκπροσώπησης και ενημε-
ρώνουν τους άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρι-
σης σχετικά με τα έσοδα, τις κρατήσεις, τις χορηγηθείσες 
άδειες καθώς και με κάθε άλλη πληροφορία που αφορά 
στη διαχείριση δικαιωμάτων δυνάμει των συμβάσεων 
αυτών και η οποία προβλέπεται στον παρόντα νόμο ή 
στο ν. 2121/1993,

ζ) παρέχουν σε δικαιούχους, σε άλλους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης στο πλαίσιο συμβάσεων εκπρο-

σώπησης και σε χρήστες -ακόμη και δυνητικούς- τις πλη-
ροφορίες, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 25 έως 27,

η) δημοσιοποιούν και αναρτούν στις ιστοσελίδες τους 
τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 
28,

θ) καταρτίζουν και δημοσιοποιούν την ετήσια έκθεση 
διαφάνειας του άρθρου 29,

ι) χορηγούν πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά 
δικαιώματα επί μουσικών έργων, εφόσον πληρούν τις 
νόμιμες προϋποθέσεις και προβαίνουν σε όλες τις σχε-
τικές ενέργειες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο,

ια) προβαίνουν σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 7 σε κάθε διοικητική ή δι-
καστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία 
των δικαιωμάτων των δικαιούχων και, ιδίως, υποβάλ-
λουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, εγείρουν αγωγές, 
ασκούν ένδικα μέσα, υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλή-
σεις, παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες, ζητούν την 
απαγόρευση πράξεων που προσβάλλουν το δικαίωμα 
ως προς τις εξουσίες που τους έχουν ανατεθεί και ζητούν 
την κατάσχεση παράνομων αντιτύπων ή τη δικαστική 
μεσεγγύηση των εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 
64 του ν. 2121/1993,

ιβ) λαμβάνουν από τους χρήστες κάθε πληροφορία 
αναγκαία για την εφαρμογή των αμοιβολογίων, τον υπο-
λογισμό της αμοιβής και την είσπραξη και τη διανομή 
των εισπραττόμενων εσόδων από τα δικαιώματα, χρη-
σιμοποιώντας τα σχετικά αναγνωρισμένα βιομηχανικά 
πρότυπα,

ιγ) ενεργούν με σύμπραξη της δημόσιας αρχής ή κατά 
τη διαδικασία του άρθρου 64 του ν. 2121/1993, τους 
αναγκαίους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης ή ενοι-
κίασης ή δανεισμού αντιτύπων ή δημόσιας εκτέλεσης 
των έργων που προστατεύουν για να διαπιστώνουν αν 
οι πράξεις αυτές δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα των 
δικαιούχων,

ιδ) παρέχουν κοινωνικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες προς όφελος των δικαιούχων,

ιε) διοργανώνουν συνέδρια που αφορούν σε θέματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων 
και συμμετέχουν σε αυτά.

2. Στους οργανισμούς συλλογικής προστασίας εφαρ-
μόζονται οι περιπτώσεις η΄, ια΄, ιγ΄, ιδ΄ και ιε΄της προη-
γούμενης παραγράφου, όπως επίσης και η παράγραφος 
1 του άρθρου 27.

Άρθρο 7

Τεκμήρια

1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι οργανι-
σμοί συλλογικής προστασίας τεκμαίρεται ότι έχουν την 
αρμοδιότητα διαχείρισης ή προστασίας των δικαιωμά-
των επί όλων των έργων ή των αντικειμένων προστασίας 
ή όλων των δικαιούχων για τα οποία ή για τους οποίους 
δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν μεταβιβαστεί σε αυτούς 
οι σχετικές εξουσίες ή τα δικαιώματα εύλογης αμοιβής 
ή ότι καλύπτονται από την πληρεξουσιότητα ή μέσω 
οποιασδήποτε άλλης συμβατικής συμφωνίας. 

Εφόσον οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που 
λειτουργεί με άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και 
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Αθλητισμού, ασκεί δικαιώματα ή αξιώσεις στο πλαίσιο 
του ν. 2121/1993, τα οποία υπόκεινται σε υποχρεωτι-
κή συλλογική διαχείριση, τεκμαίρεται ότι εκπροσωπεί 
όλους ανεξαιρέτως τους δικαιούχους, ημεδαπούς και 
αλλοδαπούς και όλα ανεξαιρέτως τα έργα τους. Εάν στην 
περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, υφίστανται πε-
ρισσότεροι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης για μία 
συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων, το τεκμήριο ισχύει, 
εφόσον τα δικαιώματα ασκούνται από κοινού από όλους 
τους αρμόδιους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του ν. 2121/1993. 

Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι οργα-
νισμοί συλλογικής προστασίας μπορούν να ενεργούν, 
δικαστικώς ή εξωδίκως, στο δικό τους όνομα, εάν η αρ-
μοδιότητά τους στηρίζεται σε μεταβίβαση της σχετικής 
εξουσίας, ή σε πληρεξουσιότητα, ή σε οποιαδήποτε 
άλλη συμβατική συμφωνία. Επίσης νομιμοποιούνται να 
ασκούν όλα τα δικαιώματα που έχουν μεταβιβαστεί σε 
αυτούς από τον δικαιούχο ή που καλύπτονται από την 
πληρεξουσιότητα ή από οποιαδήποτε άλλη συμβατική 
συμφωνία.

2. Για τη δικαστική επιδίωξη της προστασίας των έρ-
γων και των δικαιούχων που εκπροσωπούνται από τον 
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή από οργανισμό 
συλλογικής προστασίας, αρκεί η δειγματοληπτική ανα-
φορά των έργων που έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης 
χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή χωρίς την καταβολή εύ-
λογης αμοιβής και δεν απαιτείται η πλήρης απαρίθμηση 
των έργων αυτών.

3. Τα τεκμήρια εφαρμόζονται κατά τέτοιον τρόπο από 
τους οργανισμούς, ώστε να μη θίγονται τα δικαιώματα 
των δικαιούχων, όπως αυτά προβλέπονται στον νόμο, 
και ιδίως η δυνατότητά τους να διαθέτουν ή όχι σε δια-
φορετικούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ολό-
κληρη ή εν μέρει τη διαχείριση ορισμένων εξουσιών ή 
ορισμένων έργων τους ή αντικειμένων προστασίας τους.

4. Αν ο δικαιούχος αμφισβητεί ότι ορισμένο έργο, που 
περιεχόταν στη δήλωση της παραγράφου 1 και στη σύμ-
βαση που καταρτίστηκε με τον χρήστη με βάση τη δήλω-
ση αυτή, ανήκε στην αρμοδιότητα του οργανισμού συλ-
λογικής διαχείρισης, ο οργανισμός οφείλει να συντρέξει 
με κάθε τρόπο τον αντισυμβαλλόμενό του χρήστη και, 
ιδίως, να παρέμβει στη σχετική δίκη. Αν αποδειχθεί ότι 
το έργο δεν εκπροσωπείτο από τον οργανισμό, ο οργα-
νισμός ενέχεται σε αποζημίωση του αντισυμβαλλομένου 
και μπορεί να του επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρου 
46. Η σχετική αγωγή του δικαιούχου εκδικάζεται κατά 
την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών. Η πα-
ράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις της 
υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης.

Άρθρο 8

Γενικές διατάξεις- Λειτουργία και Οργάνωση 

1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης λειτουργούν 
με οποιαδήποτε νομική μορφή υπό τους όρους της πε-
ρίπτωσης α΄ του άρθρου 3.

2. Αν οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης λειτουργούν 
με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, οι μετοχές της εται-
ρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύ-

νολό τους και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις 
των παραγράφων 2, 3, 5, 6, 7 και 9 του άρθρου 24 του ν. 
1746/1988 (Α΄2). Η κοινοποίηση που προβλέπεται από 
τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 24 του ν. 1746/1988 
γίνεται προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και τον ΟΠΙ.

3. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης μπορεί, επί-
σης, να λειτουργούν ως αστικοί συνεταιρισμοί κατά το 
ν. 1667/1986 (Α΄196). Στην περίπτωση αυτή: 

α) όπου στο ν. 1667/1986 αναφέρεται ως αρμόδιο το 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για την εφαρμογή του 
παρόντος νόμου αρμόδιο είναι το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού,

β) οι συνεταιρισμοί αυτοί μπορεί να ιδρυθούν και να 
λειτουργήσουν σε πανελλήνια βάση κατ’ εξαίρεση της 
αρχής της τοπικότητας,

γ) στους συνεταιρισμούς μπορούν επίσης να μετέχουν 
ως μέλη και νομικά πρόσωπα,

δ) το καταστατικό των συνεταιρισμών αυτών μπορεί 
να προβλέπει:

αα) με την επιφύλαξη του άρθρου 13, όρους, εσωτε-
ρικές διαδικασίες και όργανα που αποφασίζουν για την 
είσοδο, την αποχώρηση ή τον αποκλεισμό συνεταίρου, 
κατά παρέκκλιση από τους όρους, τις διαδικασίες και τα 
όργανα που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5, 6, 7 
και 8 του άρθρου 2 του ν. 1667/1986,

ββ) τη δυνατότητα απόκτησης απεριόριστου αριθμού 
προαιρετικών μερίδων από τους συνεταίρους υπό τους 
όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 9,

γγ) το αμεταβίβαστο εν ζωή των συνεταιριστικών με-
ρίδων,

δδ) με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 
9 κατηγορίες συνεταίρων είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου 
είτε με αριθμό ψήφων ανά συνεταίρο ανεξάρτητο από 
τον αριθμό των υποχρεωτικών ή προαιρετικών μερίδων 
του κάθε συνεταίρου,

εε) όρους καθορισμού απαρτίας και συμμετοχής στη 
γενική συνέλευση κατά παρέκκλιση από τους όρους που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 1667/1986.

ε) οι συνεταιρισμοί αυτοί είναι πάντοτε περιορισμένης 
ευθύνης και οι συνεταίροι δεν ευθύνονται προσωπικά 
για τα χρέη των συνεταιρισμών.

Άρθρο 9

Γενική συνέλευση των μελών 

(άρθρα 8 παράγραφοι 2 έως 12 της Οδηγίας)

1. Η γενική συνέλευση των μελών οργανισμού συλ-
λογικής διαχείρισης συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως.

2. Η γενική συνέλευση των μελών λαμβάνει αποφάσεις 
για τα εξής ζητήματα:

α) την τροποποίηση του καταστατικού,
β):
αα) την εκλογή ή την παύση των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου και των μελών του εποπτικού συμβουλίου, 
ββ) την έγκριση της αμοιβής ή την παροχή άλλου, χρη-

ματικού ή μη, οφέλους στα μέλη του διοικητικού και του 
εποπτικού συμβουλίου και τον γενικό διευθυντή, ύστερα 
από αξιολόγηση της γενικής απόδοσής τους, καθώς επί-
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σης και την καταβολή αποζημίωσης λόγω απόλυσης στα 
πρόσωπα αυτά, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8,

γ) τον τρόπο διανομής των ποσών που οφείλονται 
στους δικαιούχους και τον κανονισμό διανομής δικαι-
ωμάτων,

δ) τις βασικές αρχές για τη χρήση των ποσών που δεν 
είναι δυνατόν να διανεμηθούν,

ε) την επενδυτική πολιτική για τα έσοδα από τα δικαι-
ώματα και για τα έσοδα που προκύπτουν από την επέν-
δυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη 
την παράγραφο 4 του άρθρου 17 και την παράγραφο 7 
του άρθρου 19,

στ) τις κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα 
και επί εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσό-
δων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 
18,

ζ) τη χρήση των εσόδων από τα δικαιώματα και των 
εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από 
τα δικαιώματα ως προς τον τρόπο, το χρόνο ή οποιαδή-
ποτε άλλη λεπτομέρεια,

η) τη χρήση ανά περίπτωση των ποσών που δεν είναι 
δυνατόν να διανεμηθούν εντός των βασικών αρχών της 
περίπτωσης δ΄ που έχουν ήδη αποφασιστεί, 

θ) τον τρόπο διαχείρισης των πιθανών περιπτώσεων 
που μπορεί να επηρεάσουν την εκπλήρωση των υπο-
χρεώσεων και την επίτευξη των στόχων του οργανισμού 
(πολιτική για τη διαχείριση κινδύνου),

ι) την έγκριση οποιασδήποτε κτήσης, πώλησης ή υπο-
θήκευσης ακινήτων,

ια) την έγκριση συγχωνεύσεων και συμμαχιών, σύ-
στασης θυγατρικών και εξαγοράς άλλων οντοτήτων ή 
απόκτησης μετοχών ή δικαιωμάτων σε άλλες οντότητες, 

ιβ) την έγκριση λήψης και χορήγησης δανείων ή της 
παροχής ασφάλειας για δάνεια,

ιγ) την κατάρτιση των κατά το άρθρο 14 όρων σχετι-
κά με τη χορήγηση αδειών μη εμπορικής χρήσης των 
δικαιωμάτων τους,

ιδ) οποιοδήποτε επιπλέον ζήτημα που προβλέπεται 
στον παρόντα νόμο ή στο καταστατικό.

3. Η γενική συνέλευση των μελών οργανισμού συλ-
λογικής διαχείρισης μπορεί να αναθέτει στο εποπτικό 
συμβούλιο του άρθρου 10, μέσω απόφασής της ή πρό-
βλεψης στο καταστατικό, τις εξουσίες που αναφέρονται 
στις περιπτώσεις θ΄, ι΄, ια΄ και ιβ΄ της παραγράφου 2.

4. Η γενική συνέλευση των μελών οργανισμού συλ-
λογικής διαχείρισης ελέγχει τις δραστηριότητες του ορ-
γανισμού, λαμβάνοντας τουλάχιστον απόφαση για το 
διορισμό ή την απομάκρυνση των ορκωτών ελεγκτών - 
λογιστών και εγκρίνοντας την ετήσια έκθεση διαφάνειας 
του άρθρου 29.

5. Όλα τα μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρι-
σης έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν 
στη γενική συνέλευση των μελών. Τα μέλη του οργανι-
σμού συλλογικής διαχείρισης, φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα, δεν πρέπει να έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα με 
τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. Η γενική συνέ-
λευση των μελών μπορεί να περιορίσει τα δικαιώματα 
συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση των μελών 
με βάση τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή οφείλονται σε 

μέλος του ή/και με βάση τη διάρκεια της ιδιότητας του 
μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια αυτά καθο-
ρίζονται και εφαρμόζονται με δίκαιο και αναλογικό τρό-
πο, περιλαμβάνονται στο καταστατικό του οργανισμού 
συλλογικής διαχείρισης και δημοσιοποιούνται σύμφωνα 
με τα άρθρα 26 και 28.

6. Κάθε μέλος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης 
έχει το δικαίωμα να ορίζει οποιοδήποτε άλλο μέλος, που 
μπορεί να είναι πρόσωπο ή οντότητα, ως πληρεξούσιο 
προκειμένου να συμμετέχει και να ψηφίζει στη γενική 
συνέλευση των μελών για λογαριασμό του, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι ο ορισμός αυτός δεν οδηγεί σε σύγκρουση 
συμφερόντων. Ο πληρεξούσιος μπορεί να εκπροσωπεί 
έως και δύο (2) μέλη του οργανισμού συλλογικής δια-
χείρισης. Κάθε πληρεξουσιότητα ισχύει για μία (1) μόνο 
γενική συνέλευση των μελών. Ο πληρεξούσιος έχει τα 
ίδια δικαιώματα στη γενική συνέλευση των μελών με 
εκείνα του μέλους που τον ορίζει. Ο πληρεξούσιος ψη-
φίζει σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει το μέλος που 
τον όρισε.

7. Οι εξουσίες της γενικής συνέλευσης των μελών ορ-
γανισμού συλλογικής διαχείρισης μπορεί να ασκούνται 
από συνέλευση αντιπροσώπων, οι οποίοι εκλέγονται 
τουλάχιστον κάθε τέσσερα (4) έτη από τα μέλη του οργα-
νισμού συλλογικής διαχείρισης υπό την προϋπόθεση ότι:

α) διασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσματική συμμε-
τοχή των μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και, 

β) η εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών μελών 
στη συνέλευση αντιπροσώπων είναι δίκαιη και ισορρο-
πημένη. Οι κανόνες που θεσπίζονται στις παραγράφους 
1 έως 6 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στη συνέλευση των 
αντιπροσώπων.

8. Αν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν διαθέ-
τει γενική συνέλευση των μελών λόγω της νομικής του 
μορφής, οι εξουσίες της γενικής συνέλευσης ασκούνται 
από το εποπτικό συμβούλιο, εφαρμοζομένων των δια-
τάξεων του άρθρου 10. 

9. Οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 
50 υποχρεούνται να προβλέπουν στο καταστατικό τους 
γενική συνέλευση των μελών που έχουν αναθέσει τη 
διαχείριση των δικαιωμάτων τους σε αυτές. Για τη συμ-
μετοχή και εκπροσώπηση με πληρεξούσιο κάθε μέλους 
στη γενική συνέλευση εφαρμόζεται η παράγραφος 6. 

Για τη γενική συνέλευση των μελών ισχύουν τα εξής:
α) Συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά 

ανά έτος και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της δια-
χειριστικής χρήσης, με υποχρέωση σύγκλησής της από 
το διοικητικό συμβούλιο της ανεξάρτητης οντότητας 
διαχείρισης του άρθρου 50. Αν δεν συγκληθεί μέσα σε 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την παρέλευση της προ-
θεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η σύγκλησή της 
γίνεται από το εποπτικό συμβούλιο. Αν και πάλι δεν 
συγκληθεί μέσα σε επτά (7) ημέρες από την επομένη 
της λήξης της ανωτέρω δεκαπενθήμερης προθεσμίας, 
τη σύγκλησή της διατάζει το Ειρηνοδικείο, ύστερα από 
αίτηση τουλάχιστον δέκα (10) μελών. 

β) Συνέρχεται, επίσης, εκτάκτως όποτε υποβληθεί αί-
τημα στο διοικητικό συμβούλιο από το 1/25 των μελών ή 
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από το εποπτικό συμβούλιο, αλλά από όχι λιγότερα από 
πέντε (5) μέλη του, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα 
προς συζήτηση. Αν το όργανο διοίκησης δεν συγκαλέσει 
τη γενική συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση μέσα σε 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή αίτησης του 
εποπτικού συμβουλίου ή του 1/25 των μελών, τη σύ-
γκλησή της διατάζει το Ειρηνοδικείο, ύστερα από αίτηση 
τουλάχιστον του 1/25 των μελών. 

γ) Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και 
την ώρα, που θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα 
προς συζήτηση. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη 
επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της 
γενικής συνέλευσης, μέσω συστημένης επιστολής ή 
ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή τηλεομοιοτυπικού 
μηνύματος (fax). 

δ) Η γενική συνέλευση των μελών βρίσκεται σε απαρ-
τία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της 
συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη.

Αν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση των με-
λών συνέρχεται ύστερα από πέντε (5) ημέρες χωρίς άλλη 
πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και ώρα και αποφασίζει για 
όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφό-
σον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το 
1/5 τουλάχιστον των μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και 
πάλι, η γενική συνέλευση των μελών συνέρχεται ύστερα 
από τρεις (3) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο 
τόπο και ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρ-
χικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη και αν παρίστανται 
ή εκπροσωπούνται.

ε) Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέ-
λευσης των μελών υπάγεται:

(αα) η εκλογή των μελών του εποπτικού συμβουλίου 
της παραγράφου 8 του άρθρου 10, καθώς και ο καθο-
ρισμός της αμοιβής τους,

(ββ) η λήψη απόφασης για τον τρόπο εκπροσώπησης 
των διαφορετικών κατηγοριών μελών της ανεξάρτητης 
οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50 στο εποπτικό συμ-
βούλιο, ώστε να διασφαλίζεται η δίκαιη και ισόρροπη 
εκπροσώπησή τους. Ως κριτήρια για τον αριθμό ψήφων 
κάθε μέλους στη γενική συνέλευση λαμβάνονται υπόψη 
τα έσοδα που κάθε μέλος λαμβάνει από την ανεξάρτητη 
οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50 ή/ και η διάρκεια 
της ιδιότητας μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι τα κρι-
τήρια αυτά καθορίζονται και εφαρμόζονται με δίκαιο 
και αναλογικό τρόπο,

(γγ) η απαλλαγή των μελών του εποπτικού συμβουλίου 
από τις ευθύνες τους, 

(δδ) η υποβολή εισήγησης προς το εποπτικό συμ-
βούλιο επί του αμοιβολογίου και της ακολουθητέας 
τιμολογιακής πολιτικής της ανεξάρτητης οντότητας δι-
αχείρισης και του καθορισμού των όρων και αμοιβών 
αδειοδότησης,

(εε) η υποβολή εισηγήσεων για τον βέλτιστο τρόπο 
διανομής δικαιωμάτων που εισπράττονται, καθώς και 
η αρωγή του εποπτικού συμβουλίου σε κάθε θέμα που 
άπτεται των αρμοδιοτήτων του τελευταίου.

Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου δεν έχουν δικαίω-
μα να ψηφίζουν για το θέμα απαλλαγής από την ευθύνη 
τους. 

στ) Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μελών 
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. 

10. Κατά τα λοιπά, για τις γενικές συνελεύσεις μελών 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί γενικής συνέ-
λευσης του ν. 1667/1986.

Άρθρο 10

Εποπτικό συμβούλιο

(άρθρο 9 της Οδηγίας) 

1. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να 
διαθέτει εποπτικό συμβούλιο, το οποίο παρακολουθεί τις 
δραστηριότητες και τις ενέργειες των φυσικών ή νομι-
κών προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες του οργανισμού. Τα μέλη του εποπτικού 
συμβουλίου μπορεί να είναι από τρία (3) έως εννέα (9).

2. Η εκπροσώπηση των διαφορετικών κατηγοριών με-
λών του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης στο εποπτι-
κό συμβούλιο πρέπει να είναι δίκαιη και ισορροπημένη.

3. Κάθε μέλος του εποπτικού συμβουλίου του οργα-
νισμού συλλογικής διαχείρισης υποβάλλει στη γενική 
συνέλευση των μελών, ετήσια ατομική δήλωση σχετι-
κά με συγκρούσεις συμφερόντων, η οποία περιέχει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 31.

4. Το εποπτικό συμβούλιο του οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης συνέρχεται τακτικά και σε κάθε περίπτωση 
τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως και έχει τουλά-
χιστον τις ακόλουθες εξουσίες: 

α) την άσκηση των εξουσιών που του έχουν εκχωρηθεί 
από τη γενική συνέλευση των μελών δυνάμει της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 9, 

β) την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και της 
εκτέλεσης των καθηκόντων των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου, του γενικού διευθυντή ή και των διευθυ-
ντών, εφόσον έχει διορισθεί γενικός διευθυντής ή και 
διευθυντές, καθώς, επίσης, και των προσώπων εκείνων 
στα οποία έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα και αρ-
μοδιότητες, 

γ) την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφά-
σεων της γενικής συνέλευσης των μελών και ιδίως, των 
αρμοδιοτήτων που παρατίθενται στις περιπτώσεις γ΄ 
έως στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9, 

δ) την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 54 
και του καταστατικού.

5. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του το εποπτικό 
συμβούλιο μπορεί να ζητά από τα πρόσωπα που προβλέ-
πονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 οποιεσ-
δήποτε πληροφορίες, στοιχεία, βιβλία ή έγγραφα του 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, που απαιτούνται 
για την εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 4.

6. Το εποπτικό συμβούλιο υποβάλλει τουλάχιστον 
άπαξ ετησίως στη γενική συνέλευση των μελών έκθεση 
σχετικά με την άσκηση των εξουσιών του.

7. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή γενικός διευ-
θυντής ή διευθυντής δεν μπορεί να μετέχει στο εποπτικό 
συμβούλιο. Απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή να έχουν 
μεταξύ τους οποιαδήποτε συγγένεια μέχρι δεύτερου 
βαθμού τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός 
διευθυντής ή διευθυντής με τα μέλη του εποπτικού συμ-
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βουλίου. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ευθύνονται 
για κάθε πταίσμα. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης 
των μελών μπορεί τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου 
να απαλλάσσονται της ευθύνης τους.

8. Στις ανεξάρτητες οντότητες του άρθρου 50 τα μέλη 
του εποπτικού συμβουλίου είναι εννέα (9) και εκλέγονται 
από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ 
της παραγράφου 9 του άρθρου 9. Η διάρκεια της θητείας 
του εποπτικού συμβουλίου είναι τρία (3) έτη, με εξαίρεση 
τη θητεία του πρώτου εποπτικού συμβουλίου η οποία 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Κατ’ εξαίρε-
ση, τα μέλη του πρώτου εποπτικού συμβουλίου καθώς 
και η διάρκεια της θητείας τους ορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο Υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να λαμβάνει υπόψη 
έγγραφες εισηγήσεις προς αυτόν, μελών της ανεξάρ-
τητης οντότητας του άρθρου 50, εφόσον αυτές υπο-
βληθούν μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος. Όλα τα μέλη του πρώτου 
εποπτικού συμβουλίου είναι υποχρεωτικά δημιουργοί, 
που έχουν αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους 
στην ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50. 

9. Στην αρμοδιότητα του εποπτικού συμβουλίου της 
ανεξάρτητης οντότητας του άρθρου 50 υπάγονται η 
λήψη αποφάσεων για τα ζητήματα που αφορούν τη δι-
αχείριση του περιουσιακού δικαιώματος των δικαιούχων 
ή εξουσιών που απορρέουν από αυτό και η παρακολού-
θηση για την εφαρμογή τους, ιδίως: 

α) ο κανονισμός διανομής δικαιωμάτων και η διανομή 
των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους. Οι εν λόγω 
αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων 
(2/3) των παρισταμένων μελών του εποπτικού συμβουλίου,

β) η επενδυτική πολιτική και η χρήση για τα έσοδα 
από τα δικαιώματα και για τα έσοδα που προκύπτουν 
από την επένδυσή τους, λαμβάνοντας αναλόγως υπόψη 
την παράγραφο 4 του άρθρου 17 και την παράγραφο 7 
του άρθρου 19,

γ) η χρήση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να δι-
ανεμηθούν, 

δ) οι κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα και 
επί εσόδων που προκύπτουν από την επένδυσή τους, 
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 18, συμπεριλαμβανόμε-
νης της απόφασης για εύλογη υπέρβαση ορίου εξόδων 
διαχείρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 18,

ε) η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η εποπτεία του 
στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδιασμού διαχείρισης 
των δικαιωμάτων, 

στ) η υποβολή γνώμης προς το διοικητικό συμβούλιο 
πριν την έγκριση της ετήσιας έκθεσης διαφάνειας του 
άρθρου 29,

ζ) η πρόταση προς το διοικητικό συμβούλιο, η οποία 
είναι δεσμευτική, για τον ακολουθητέο τρόπο τιμολό-
γησης και το αναλυτικό αμοιβολόγιο της ανεξάρτητης 
οντότητας διαχείρισης, 

η) η πρόταση προς το διοικητικό συμβούλιο, η οποία 
είναι δεσμευτική, για την τροποποίηση όρων του κατα-
στατικού που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στη συλλογική 
διαχείριση, 

θ) η ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν 
αιτήματος του προέδρου του ή από άλλο εντεταλμένο 
από αυτόν πρόσωπο για θέματα λειτουργίας της ανεξάρ-
τητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50,

ι) η υποβολή γνώμης πριν την απόφαση του τρόπου 
αντιμετώπισης των χρηστών, οι οποίοι είτε αρνούνται 
να αδειοδοτηθούν είτε να τηρήσουν τους όρους υπο-
γεγραμμένης σύμβασης αδείας,

ια) η συμμετοχή μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του 
στις διαπραγματεύσεις καθορισμού των όρων και αμοι-
βών αδειοδότησης, καθώς και στις διαδικασίες φιλικής 
ή συναινετικής επίλυσης διαφορών με συμβεβλημένους 
ή μη χρήστες,

ιβ) η υποβολή γνώμης προς το διοικητικό συμβούλιο 
πριν την απόφαση για εξεύρεση πηγών είσπραξης πέ-
ραν των ήδη υπαρχουσών, καθώς και τη διεύρυνση και 
ανάπτυξη των υφισταμένων, 

ιγ) η υποβολή γνώμης προς το διοικητικό συμβού-
λιο πριν την απόφαση για τον τρόπο διαχείρισης των 
πιθανών περιπτώσεων που μπορεί να επηρεάσουν την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την επίτευξη των στό-
χων της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης,

ιδ) η έγκριση της αμοιβής ή της παροχής άλλου, χρη-
ματικού ή μη, οφέλους στα μέλη του διοικητικού συμ-
βουλίου και τον γενικό διευθυντή, ύστερα από αξιολό-
γηση της γενικής απόδοσής τους,

ιε) η πρόταση προς το διοικητικό συμβούλιο, η οποία 
είναι δεσμευτική, σχετικά με τη διάθεση ποσών για κοι-
νωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες κα-
θώς και για τους όρους με τους οποίους χορηγούνται οι 
άδειες του άρθρου 14,

ιστ) η υποβολή γνώμης για κάθε άλλο θέμα που εισά-
γεται σε αυτό από το διοικητικό συμβούλιο.

10. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων εκ μέ-
ρους του διοικητικού συμβουλίου, το εποπτικό συμβού-
λιο μπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία των άρθρων 
43 και 46 έως 47 ή 51. 

11. Οι παράγραφοι 5,6,7 και 10 εφαρμόζονται και στις 
ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 50. 

12. Για την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων 
του, το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί ανε-
ξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές ή λογιστές ή νομικούς, της 
διακριτικής του ευχέρειας και επιλογής, με δαπάνες που 
βαρύνουν, μέχρι ποσοστό 3% των ετήσιων διαχειριστι-
κών εξόδων, κατά περίπτωση, τον οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του 
άρθρου 50, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση τήρησης 
των αρχών εχεμύθειας και μη ύπαρξης συγκρουόμενων 
συμφερόντων. 

Άρθρο 11

Σχέσεις Οργανισμών συλλογικής διαχείρισης 

με δικαιούχους – Γενικές αρχές

(άρθρα 4 και 5 παράγραφος 1 της Οδηγίας)

1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να 
ενεργούν με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των δικαι-
ούχων, τα δικαιώματα των οποίων εκπροσωπούν και να 
μην τους επιβάλλουν υποχρεώσεις που δεν είναι αντικει-
μενικά αναγκαίες για την προστασία των δικαιωμάτων 
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και των συμφερόντων τους ή για την αποτελεσματική 
διαχείριση των δικαιωμάτων τους.

2. Tα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, 
όπως περιγράφονται στα άρθρα 12 έως 16, πρέπει να 
προβλέπονται στο καταστατικό του οργανισμού συλ-
λογικής διαχείρισης.

Άρθρο 12

Ανάθεση διαχείρισης

(άρθρο 5 παράγραφοι 2, 4, 5, 6, 7 και 8

εδάφιο α΄ της Οδηγίας)

1. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να αναθέτουν σε 
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της επιλογής τους 
να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα ή τις εξουσίες 
(δικαιώματα) που απορρέουν από αυτό ή κατηγορίες 
εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας της 
επιλογής τους, για τις επικράτειες της επιλογής τους, 
ανεξάρτητα από το κράτος - μέλος ιθαγένειας, κατοι-
κίας ή εγκατάστασης είτε του οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης, είτε του δικαιούχου (σύμβαση ανάθεσης). 
Η ανάθεση μπορεί να γίνεται με μεταβίβαση του δικαι-
ώματος, ή των σχετικών εξουσιών προς τον σκοπό της 
διαχείρισης, είτε με παροχή σχετικής πληρεξουσιότη-
τας, είτε με οποιαδήποτε άλλη συμβατική συμφωνία. 
Η ανάθεση γίνεται κάθε φορά εγγράφως και για ορι-
σμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι με-
γαλύτερο από τρία (3) έτη. Σε περίπτωση αμφιβολίας 
τεκμαίρεται ότι η ανάθεση αφορά σε όλα τα έργα, στα 
οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μελλοντικά έργα, για 
χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο 
από τρία (3) έτη. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης 
υποχρεούται να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίω-
μα, τις εξουσίες ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων 
ή αντικείμενα προστασίας, εφόσον η διαχείρισή τους 
εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων του, εκτός εάν έχει 
αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους να αρνηθεί την 
ανάληψη της διαχείρισης.

2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν 
εν όλω ή εν μέρει τη σύμβαση ανάθεσης αναφορικά 
με το περιουσιακό δικαίωμα ή κατηγορίες εξουσιών, ή 
είδη έργων, ή αντικείμενα προστασίας της επιλογής τους 
για τις επικράτειες της επιλογής τους, ή να ανακαλούν 
οποιοδήποτε από τα δικαιώματα, κατηγορίες εξουσιών 
ή ειδών έργων και αντικειμένων προστασίας από τον ορ-
γανισμό συλλογικής διαχείρισης, ύστερα από έγγραφη 
προειδοποίηση τριών (3) μηνών. Η καταγγελία παράγει 
αποτελέσματα όταν παρέλθει τρίμηνο από την υποβολή 
της έγγραφης προειδοποίησης, ενώ οι άδειες που έχουν 
χορηγηθεί πριν από την καταγγελία συνεχίζουν να ισχύ-
ουν έως τη λήξη της διάρκειάς τους.

3. Εάν υπάρχουν ποσά που οφείλονται σε δικαιούχο 
για πράξεις εκμετάλλευσης που έγιναν πριν από τη λήξη 
ισχύος της σύμβασης ανάθεσης, ή την υποβολή καταγγε-
λίας, ή την ανάκληση, ή δυνάμει άδειας που χορηγήθηκε 
πριν από την έναρξη ισχύος της λήξης, ή της καταγγελίας, 
ή της ανάκλησης, ο δικαιούχος διατηρεί τα δικαιώματά 
του με βάση τα άρθρα 18, 19, 25, 27, 37 και 42.

4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, δεν μπορεί 
να περιορίζει την άσκηση των δικαιωμάτων που προ-

βλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 με το να επιβάλλει 
ως όρο άσκησής τους την ανάθεση σε άλλον οργανισμό 
συλλογικής διαχείρισης της διαχείρισης των δικαιωμά-
των ή των κατηγοριών εξουσιών, ή ειδών έργων, ή αντι-
κειμένων προστασίας που υπόκεινται σε λήξη, ή έχουν 
καταγγελθεί, ή ανακληθεί.

5. Όταν ο δικαιούχος αναθέτει σε οργανισμό συλλογι-
κής διαχείρισης, να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαί-
ωμα, ή εξουσίες, ή κατηγορίες εξουσιών, ή είδη έργων, 
ή αντικείμενα προστασίας παρέχει τη συναίνεσή του 
συγκεκριμένα για κάθε εξουσία ή κατηγορία εξουσιών, 
ή είδος έργων ή αντικειμένων προστασίας. Η συναίνεση 
πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως και τεκμηριωμένα.

6. Τα δικαιώματα των δικαιούχων που απορρέουν από 
τις παραγράφους 1 έως 5 περιλαμβάνονται στη σύμβαση 
ανάθεσης.

7. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, οφείλει, πριν 
ανατεθεί σε αυτόν η κατά την παράγραφο 1 διαχείριση, 
να ενημερώνει τους δικαιούχους σχετικά με τα δικαιώ-
ματά τους κατά τις παραγράφους 1 έως 5, καθώς και για 
τους όρους άσκησης του δικαιώματος που προβλέπεται 
στο άρθρο 14. Η ενημέρωση γίνεται, μεταξύ άλλων, του-
λάχιστον με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του οργανισμού 
συλλογικής διαχείρισης και επικοινωνία μέσω ηλεκτρο-
νικής αλληλογραφίας με τον δικαιούχο.

Άρθρο 13

Εισδοχή μέλους

(άρθρο 6 της Οδηγίας)

1. Ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δέχεται και 
εγγράφει ως μέλη δικαιούχους και οντότητες που εκπρο-
σωπούν δικαιούχους, καθώς και άλλους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης και ενώσεις δικαιούχων, εφό-
σον πληρούνται οι όροι εισόδου, οι οποίοι βασίζονται 
σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια που δεν εισάγουν 
διακρίσεις. Οι όροι εισδοχής και εγγραφής περιλαμβά-
νονται στο καταστατικό και δημοσιεύονται στην ιστο-
σελίδα του οργανισμού. Αν ο οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης, απορρίψει το αίτημα εισδοχής, οφείλει να 
παρέχει στον αιτούντα, σαφή αιτιολογία και εξήγηση των 
λόγων της απόφασής του.

2. Το καταστατικό του οργανισμού συλλογικής δια-
χείρισης οφείλει να προβλέπει κατάλληλους και αποτε-
λεσματικούς μηχανισμούς για τη συμμετοχή όλων των 
μελών του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ορ-
γανισμού. Η εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών 
μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι 
δίκαιη και ισορροπημένη.

3. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης υποχρεούται 
να δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του, ή στους αντίστοιχα 
εκπροσωπούμενους δικαιούχους να επικοινωνούν με 
αυτόν με ηλεκτρονικά μέσα ακόμη και για την άσκηση 
των δικαιωμάτων τους.

4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης τηρεί αρχεία 
των μελών του ή των αντίστοιχα εκπροσωπούμενων 
δικαιούχων, τα οποία επικαιροποιεί τακτικά και σε κάθε 
περίπτωση κάθε μήνα. Ο οργανισμός συλλογικής διαχεί-
ρισης οφείλει να υποβάλλει στον ΟΠΙ ετησίως και έως 
την 20ή Ιανουαρίου πλήρη κατάλογο με τα μέλη του ή 
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τους εκπροσωπούμενους αντίστοιχα δικαιούχους του, 
μαζί με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους.

Άρθρο 14

Άδειες μη εμπορικής χρήσης

(άρθρο 5 παράγραφος 3 της Οδηγίας)

1. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να χορηγούν άδειες 
μη εμπορικής χρήσης δικαιωμάτων, κατηγοριών εξου-
σιών ή ειδών έργων και αντικειμένων προστασίας της 
επιλογής τους.

2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, οι οργανι-
σμοί συλλογικής διαχείρισης καθορίζουν τους όρους 
με βάση τους οποίους οι δικαιούχοι χορηγούν άδειες 
μη εμπορικής χρήσης με υποχρέωση ενημέρωσης των 
δικαιούχων για τις επιλογές τους και παροχής της μεγα-
λύτερης δυνατής ευχέρειας στην άσκηση των σχετικών 
δικαιωμάτων τους.

Άρθρο 15

Δικαιώματα δικαιούχων που δεν είναι μέλη ορ-

γανισμού συλλογικής διαχείρισης 

(άρθρο 7 παράγραφος 1 της Οδηγίας)

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 13, το άρθρο 
27, η παράγραφος 2 του άρθρου 38 και το άρθρο 42 
εφαρμόζονται και σε δικαιούχους, που αν και δεν είναι 
εγγεγραμμένα μέλη των οργανισμών συλλογικής διαχεί-
ρισης, έχουν, από τον νόμο ή μέσω μεταβίβασης, άδειας 
ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής συμφωνίας, το δικαί-
ωμα είσπραξης μέρους των εσόδων από δικαιώματα.

Άρθρο 16

Υποχρέωση ενημέρωσης 

για τα έργα των δικαιούχων

Οι δικαιούχοι που έχουν αναθέσει σε οργανισμό συλ-
λογικής διαχείρισης τη διαχείριση του συνόλου των έρ-
γων τους οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως για τα 
έργα που έχουν δημοσιεύσει με οποιονδήποτε τρόπο, 
καθώς και για οποιοδήποτε νέο έργο που δημοσιεύε-
ται μετά την ανάθεση της διαχείρισης στον οργανισμό. 
Στο πλαίσιο αυτό ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης 
υπενθυμίζει ετησίως στους δικαιούχους την υποχρέωση 
αυτή και ταυτόχρονα τους παρέχει τη δυνατότητα να τον 
ενημερώνουν με ηλεκτρονικά μέσα. 

Άρθρο 17

Έσοδα από δικαιώματα

(άρθρο 11 της Οδηγίας)

1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης πρέπει να επι-
δεικνύει επιμέλεια όσον αφορά στη συλλογή και στη δι-
αχείριση των εσόδων από τα δικαιώματα. Στα έσοδα από 
δικαιώματα συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι από την 
επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα αυτά. Για τον 
σκοπό του πρώτου εδαφίου οι οργανισμοί συλλογικής 
διαχείρισης οφείλουν να διατηρούν κατάλληλα μητρώα 
μελών, αδειών και χρήσεων των έργων και άλλων αντι-
κειμένων προστασίας. Τα σχετικά στοιχεία που απαιτού-
νται για την αποτελεσματική συλλογική διαχείριση των 
δικαιωμάτων παρέχονται, επίσης, από τους δικαιούχους 
και τους χρήστες και ελέγχονται από τον οργανισμό συλ-
λογικής διαχείρισης.

2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης τηρεί ξεχωρι-
στά στους λογαριασμούς του: α) έσοδα από δικαιώματα 
και κάθε έσοδο που προκύπτει από την επένδυση ει-
σπράξεων από δικαιώματα και β) ίδια περιουσιακά στοι-
χεία που διαθέτει και έσοδα που προκύπτουν από τα εν 
λόγω περιουσιακά στοιχεία, από τα έξοδα διαχείρισης ή 
από άλλες δραστηριότητες.

3. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν έχει το 
δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα έσοδα από τα δικαιώματα 
ή έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων 
από τα δικαιώματα για σκοπούς άλλους πλην της διανο-
μής τους στους δικαιούχους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις 
κράτησης ή συμψηφισμού των εξόδων διαχείρισης ή οι 
περιπτώσεις χρήσης εσόδων από δικαιώματα ή εσόδων 
που προκύπτουν από την επένδυση αυτών βάσει αποφά-
σεων που λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου 2 του 
άρθρου 9 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 10.

4. Αν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης επενδύει 
έσοδα από τα δικαιώματα ή έσοδα που προκύπτουν από 
την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα, πράττει 
τούτο με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των δικαιού-
χων, τα δικαιώματα των οποίων εκπροσωπεί, σύμφωνα 
με την επενδυτική πολιτική και την πολιτική για τον τρό-
πο διαχείρισης των πιθανών περιπτώσεων που μπορεί να 
επηρεάσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την 
επίτευξη των στόχων του οργανισμού που αναφέρονται 
στις περιπτώσεις ε΄ και θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
9 και λαμβάνοντας υπόψη τους εξής κανόνες: 

α) όπου υπάρχει πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, ο 
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διασφαλίζει ότι η 
επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το συμφέρον των 
εν λόγω δικαιούχων, 

β) τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται κατά 
τρόπο που να εγγυάται την ασφάλεια, την ποιότητα, τη 
ρευστότητα και την κερδοφορία του χαρτοφυλακίου 
στο σύνολό του, 

γ) τα στοιχεία του ενεργητικού είναι προσηκόντως δι-
αφοροποιημένα, προκειμένου να αποφεύγεται η υπέρ-
μετρη εξάρτηση από κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο 
αλλά και η συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο 
στο σύνολό του.

Άρθρο 18

Κρατήσεις

(άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2, 3 

και 4 της Οδηγίας )

1. Οι κρατήσεις πρέπει να είναι εύλογες σε συνάρτηση 
με τις υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης στους δικαιούχους και καθορίζονται βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων.

2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης παρέχει στον 
δικαιούχο που του αναθέτει τη διαχείριση των δικαιωμά-
των του, και πριν ακόμη λάβει τη συναίνεση του δικαιού-
χου για τη διαχείριση αυτή, τεκμηριωμένες πληροφορίες 
για τα έξοδα διαχείρισης και για τις λοιπές κρατήσεις επί 
των εσόδων από δικαιώματα και επί των εσόδων από την 
επένδυση των εσόδων από δικαιώματα.

3. Τα έξοδα διαχείρισης του οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δικαιολο-
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γημένες και τεκμηριωμένες δαπάνες για τη διαχείριση 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα έξοδα 
διαχείρισης δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά κατά 
μέσο όρο ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των ακαθά-
ριστων εσόδων του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης 
από δικαιώματα. Από το ποσοστό αυτό εξαιρούνται οι 
δαπάνες δικαστικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων των 
μελών του οργανισμού. Στις δαπάνες δικαστικής διεκδί-
κησης συμπεριλαμβάνεται αποκλειστικά το σύνολο του 
ποσού που καταβάλλεται υποχρεωτικά και επί αποδείξει 
για την εισαγωγή της υπόθεσης στο δικαστήριο και τη 
διεξαγωγή της δίκης και αφορά τα σχετικά ιδίως δικα-
στικά ένσημα, μεγαρόσημα, παράβολα και γραμμάτια. 
Το ποσοστό αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης αποτελεί 
μέλος ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

Το ποσοστό του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης-
μέλους συνυπολογίζεται με το ποσοστό του ενιαίου ορ-
γανισμού συλλογικής διαχείρισης σε σχέση με τη διαχεί-
ριση που ασκεί ο τελευταίος για λογαριασμό του πρώτου. 
Εύλογη υπέρβαση του ορίου επιτρέπεται ύστερα από 
σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, την κατάρτιση της 
οποίας μπορεί να ζητήσει το διοικητικό συμβούλιο του 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, ύστερα από πρό-
ταση του εποπτικού συμβουλίου, που είναι δεσμευτική 
και μόνο εάν τα αποτελέσματα της μελέτης γίνουν δεκτά 
από το εποπτικό συμβούλιο. Το ποσοστό αυτό είκοσι τοις 
εκατό (20%) δεν ισχύει για νεοσυσταθέντες οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης και μέχρι και για τρία (3) έτη από 
την έναρξη λειτουργίας τους, υπό τον όρο ότι στο τέλος 
κάθε διαχειριστικής περιόδου εξετάζεται και διαπιστώ-
νεται από τη γενική συνέλευση ή το εποπτικό συμβούλιο 
για τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 
50 η ανάγκη να διατηρηθεί η υπέρβαση του ανωτέρω 
ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%). 

4. Όσα ισχύουν για τη χρήση και τη διαφάνεια στη χρή-
ση των ποσών που κρατούνται ή συμψηφίζονται με τα 
έξοδα διαχείρισης εφαρμόζονται και σε οποιεσδήποτε 
άλλες κρατήσεις πραγματοποιούνται για να καλυφθούν 
έξοδα που προκύπτουν από τη διαχείριση δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων. 

5. Για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης των 
οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερβαί-
νουν το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, 
τα έξοδα διαχείρισης δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολι-
κά κατά μέσο όρο ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 
των ακαθάριστων εσόδων του οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης.

Άρθρο 19

Διανομή των ποσών που οφείλονται 

στους δικαιούχους

(άρθρο 13 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας)

1. Η διανομή στους δικαιούχους λαμβάνει χώρα κατ’ 
αναλογία, όσο αυτό είναι δυνατόν, προς την πραγματική 
χρήση των έργων τους.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 
21 και του άρθρου 37, οι οργανισμοί συλλογικής διαχεί-
ρισης, διανέμουν και καταβάλλουν τα ποσά που οφείλο-

νται στους δικαιούχους τακτικά, επιμελώς, με ακρίβεια και 
σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής. Κάθε οργανισμός 
συλλογικής διαχείρισης ή τα μέλη του, που είναι οντότητες 
που εκπροσωπούν δικαιούχους, διανέμουν και καταβάλ-
λουν τα ποσά αυτά στους δικαιούχους το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο εννέα (9) μήνες από το τέλος του 
φορολογικού έτους, εντός του οποίου εισπράχθηκαν τα 
έσοδα από τα δικαιώματα, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι, 
που σχετίζονται ιδίως με την υποβολή αναφορών εκ μέ-
ρους των χρηστών, τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων, 
την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την αντιστοίχιση των 
πληροφοριών για έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας 
με τους δικαιούχους, δεν επιτρέπουν στον οργανισμό συλ-
λογικής διαχείρισης - ή κατά περίπτωση στα μέλη του -,
να τηρήσουν την προθεσμία αυτή.

3. Αν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους δεν 
μπορεί να διανεμηθούν εντός της προθεσμίας που ορίζε-
ται στην παράγραφο 2, επειδή οι σχετικοί δικαιούχοι δεν 
μπορεί να ταυτοποιηθούν ή να εντοπιστούν και η εξαίρε-
ση από την προθεσμία δεν έχει εφαρμογή, τα ποσά αυτά 
πρέπει να τηρούνται χωριστά στους λογαριασμούς του 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης λαμβάνει όλα 
τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 για 
την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δικαιούχων και 
επαληθεύει τα αρχεία που αναφέρονται στην παράγρα-
φο 4 του άρθρου 13, καθώς και άλλα άμεσα διαθέσιμα 
αρχεία. Το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 2, ο οργα-
νισμός συλλογικής διαχείρισης παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τα έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας 
για τα οποία ένας ή περισσότεροι δικαιούχοι δεν έχουν 
ταυτοποιηθεί ή εντοπιστεί: 

α) στους δικαιούχους που εκπροσωπεί ή, αν ο οργα-
νισμός συλλογικής διαχείρισης έχει ως μέλη οντότητες 
που εκπροσωπούν τους δικαιούχους, σε αυτές τις οντό-
τητες και 

β) σε όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, 
με τους οποίους έχει συνάψει συμβάσεις εκπροσώπησης. 

Στις πληροφορίες του δεύτερου εδαφίου περιλαμβά-
νονται, όπου υπάρχουν, τα εξής: 

αα) ο τίτλος του έργου ή άλλου αντικειμένου προστα-
σίας, 

ββ) το όνομα του δικαιούχου, 
γγ) το όνομα του εκδότη ή παραγωγού, 
δδ) κάθε άλλη σχετική διαθέσιμη πληροφορία, η οποία 

μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση του δικαιούχου. 
Εάν τα προαναφερόμενα μέτρα δεν αποφέρουν απο-

τελέσματα, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης θέτει 
τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση του κοινού το αρ-
γότερο ένα (1) έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας των 
τριών (3) μηνών.

5. Αν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους δεν 
είναι δυνατό να διανεμηθούν μετά την παρέλευση τρι-
ών (3) ετών από το τέλος του φορολογικού έτους εντός 
του οποίου εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώματα 
και εφόσον ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έχει 
λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ταυτοποίηση και 
τον εντοπισμό των δικαιούχων, όπως αναφέρονται στην 
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παράγραφο 4, τα ποσά αυτά θεωρούνται μη διανεμη-
τέα. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στα μη διανεμητέα 
ποσά από την είσπραξη της εύλογης αμοιβής.

6. Η γενική συνέλευση των μελών του οργανισμού 
συλλογικής διαχείρισης ή το εποπτικό συμβούλιο της 
ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50 
αντίστοιχα, αποφασίζει σχετικά με τη χρήση των μη δι-
ανεμητέων ποσών σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 9 ή με την παράγραφο 9 
του άρθρου 10 αντίστοιχα, με την επιφύλαξη του δικαι-
ώματος των δικαιούχων να διεκδικήσουν τα ποσά αυτά 
από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανε-
ξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 51, εάν δεν 
έχουν παραγραφεί.

7. Μόνο το ήμισυ των μη διανεμητέων ποσών μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από τον οργανισμό συλλογικής δια-
χείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρ-
θρου 50, για επενδύσεις, ενώ το υπόλοιπο ήμισυ μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί, χωριστά και κατά τρόπο ανεξάρτητο, 
για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών κοινωνικού, πολιτι-
στικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου προς όφελος 
των δικαιούχων. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης 
των μελών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή του 
εποπτικού συμβουλίου της ανεξάρτητης οντότητας δια-
χείρισης του άρθρου 50, μπορεί να αυξηθεί το ύψος των 
μη διανεμητέων ποσών για επενδύσεις. Επίσης, η γενική 
συνέλευση των μελών οργανισμού συλλογικής διαχείρι-
σης ή το εποπτικό συμβούλιο της ανεξάρτητης οντότη-
τας διαχείρισης του άρθρου 50, αντίστοιχα, μπορεί να 
αποφασίζει ότι ένα μέρος των μη διανεμητέων ποσών θα 
διανεμηθεί στους δικαιούχους, εφόσον αυτή η απόφα-
ση δεν προσκρούει στη δυνατότητα των δικαιούχων να 
διεκδικούν και να λαμβάνουν τα ποσά που αντιστοιχούν 
σε αξιώσεις τους οι οποίες δεν έχουν παραγραφεί.

8. Οι αξιώσεις των δικαιούχων για είσπραξη εσόδων 
από δικαιώματα κατά των οργανισμών συλλογικής δια-
χείρισης παραγράφονται σε δέκα (10) έτη από το τέλος 
του φορολογικού έτους εντός του οποίου εισπράχθηκαν. 
Αν δεν έχει γίνει ταυτοποίηση ή εντοπισμός των δικαι-
ούχων, τα ως άνω δέκα (10) έτη υπολογίζονται από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγράφου 4.

Άρθρο 20

Διαχείριση δικαιωμάτων δυνάμει 

συμβάσεων εκπροσώπησης 

(άρθρο 14 της Οδηγίας)

Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης υποχρεούται 
να μην κάνει διακρίσεις εις βάρος των δικαιούχων, τα 
δικαιώματα των οποίων διαχειρίζεται στο πλαίσιο συμ-
βάσεων εκπροσώπησης, ιδίως σε σχέση με τις ισχύουσες 
χρεώσεις, τα έξοδα διαχείρισης και τους όρους για την 
είσπραξη των εσόδων από τα δικαιώματα και τη διανομή 
των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους.

Άρθρο 21

Κρατήσεις και πληρωμές που προβλέπονται 

στις συμβάσεις εκπροσώπησης 

(άρθρο 15 παράγραφοι 1, 2 και 3 της Οδηγίας)

1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν προβαίνει 
σε άλλες κρατήσεις πέραν των εξόδων διαχείρισης επί 

των εσόδων από τα δικαιώματα που διαχειρίζεται βάσει 
της σύμβασης εκπροσώπησης ή επί εσόδων που προ-
κύπτουν από την επένδυση των εν λόγω εσόδων από 
δικαιώματα, εκτός εάν ο άλλος οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης που είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβα-
σης εκπροσώπησης συναινεί ρητά σε τέτοιες κρατήσεις.

2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διανέμει και 
καταβάλλει τα ποσά που οφείλονται σε άλλους οργανι-
σμούς συλλογικής διαχείρισης τακτικά, επιμελώς και με 
ακρίβεια και σε κάθε περίπτωση το συντομότερο δυνα-
τόν και το αργότερο εννέα (9) μήνες από το τέλος του 
φορολογικού έτους, εντός του οποίου εισπράχθηκαν 
τα έσοδα από τα δικαιώματα, εκτός εάν αντικειμενικοί 
λόγοι, που σχετίζονται, ιδίως, με την υποβολή αναφορών 
εκ μέρους των χρηστών, τον προσδιορισμό των δικαιω-
μάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την αντιστοί-
χιση των πληροφοριών για τα έργα και άλλα αντικείμενα 
προστασίας με τους δικαιούχους, δεν επιτρέπουν στον 
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, να τηρήσει την προ-
θεσμία αυτή.

3. Ο άλλος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή, εφό-
σον αυτός έχει ως μέλη οντότητες που εκπροσωπούν 
δικαιούχους, τα μέλη αυτά διανέμουν και καταβάλλουν 
τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους το συντο-
μότερο δυνατόν και το αργότερο έξι (6) μήνες από την 
είσπραξη των ποσών αυτών, εκτός εάν αντικειμενικοί 
λόγοι, που σχετίζονται, ιδίως, με την υποβολή αναφορών 
εκ μέρους των χρηστών, τον προσδιορισμό των δικαιω-
μάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την αντιστοί-
χιση των πληροφοριών για έργα και άλλα αντικείμενα 
προστασίας με τους δικαιούχους, δεν επιτρέπουν στον 
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή, κατά περίπτωση, 
στα μέλη του να τηρήσουν την προθεσμία αυτή.

Άρθρο 22

Άδειες χρήσης, καθορισμός ύψους αμοιβής 

και εύλογης αμοιβής

(άρθρα 16 παράγραφοι 1 έως 4 

και 35 παράγραφος 1 της Οδηγίας)

1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι χρήστες 
διεξάγουν διαπραγματεύσεις για τη χορήγηση αδειών 
χρήσης των δικαιωμάτων με καλή πίστη και στο πλαίσιο 
αυτό ανταλλάσσουν κάθε αναγκαία πληροφορία.

2. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, προκειμέ-
νου οι χρήστες να έχουν την ευχέρεια της χρήσης των 
έργων του ρεπερτορίου τους, αξιώνουν από αυτούς πο-
σοστιαία αμοιβή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του 
ν. 2121/1993. 

3. Οι όροι χορήγησης αδειών χρήσης βασίζονται σε 
αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις. 
Κατά τη χορήγηση αδειών χρήσης δικαιωμάτων που 
αφορούν σε επιγραμμικές υπηρεσίες οι οργανισμοί 
συλλογικής διαχείρισης δεν υποχρεούνται να χρησιμο-
ποιούν ως προηγούμενο τους όρους χορήγησης αδειών 
χρήσης που έχουν συμφωνηθεί με έναν χρήστη, όταν 
ο χρήστης αυτός παρέχει ένα νέο είδος επιγραμμικής 
υπηρεσίας, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό της ΕΕ 
για λιγότερο από τρία (3) έτη. 

4. Για τη χορήγηση άδειας οι χρήστες υποβάλλουν 
σχετικό αίτημα στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, 
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αναφέροντας μεταξύ άλλων τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για τον σκοπό αυτόν. Μετά τη λήψη όλων 
των σχετικών πληροφοριών ο οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, χορηγεί 
την άδεια, εκτός εάν συντρέχει λόγος άρνησης, τον οποίο 
γνωστοποιεί με ειδική αιτιολογία εγγράφως στον χρήστη 
και κοινοποιεί στον ΟΠΙ.

5. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης παρέχουν 
τη δυνατότητα στους χρήστες να επικοινωνούν με αυ-
τούς με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας να υποβάλλουν αναφορές σε σχέση με τη 
χρήση άδειας.

6. Σε περίπτωση μη καταβολής αμοιβής για τη λήψη 
άδειας ή διαφωνίας ως προς το ύψος της αμοιβής που 
αξιώνει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, ο χρήστης 
οφείλει πριν από οποιαδήποτε χρήση να προκαταβάλει 
στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης το αιτούμενο 
ποσό αμοιβής ή εκείνο που θα έχει ορίσει και επιδικάσει 
προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατόπιν αίτησης 
είτε του χρήστη είτε του οργανισμού συλλογικής διαχεί-
ρισης κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ως 
συνήθως καταβαλλόμενο σε παρόμοιες περιπτώσεις ή 
ως εύλογο, αν δεν υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις. 
Μετά από αγωγή που ασκεί ο οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης, ή ο χρήστης, το αρμόδιο Μονομελές Πρωτο-
δικείο, που δικάζει κατά τη διαδικασία των περιουσιακών 
διαφορών του ΚΠολΔ, προσδιορίζει οριστικά την αμοιβή 
και το ύψος αυτής και την επιδικάζει. 

7. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ χρήστη και ορ-
γανισμού συλλογικής διαχείρισης ως προς το ύψος της 
εύλογης αμοιβής του άρθρου 49 του ν. 2121/1993 και 
τους όρους πληρωμής της, το Μονομελές Πρωτοδικείο, 
που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέ-
τρων, καθορίζει αυτά προσωρινά, μετά από αίτηση του 
χρήστη ή του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, και 
επιδικάζει προσωρινά μέχρι το ήμισυ της εύλογης αμοι-
βής που καθόρισε. Για τον οριστικό προσδιορισμό του 
ύψους της εύλογης αμοιβής και των όρων πληρωμής της 
εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6. 

8. Όλες οι οικονομικές συναλλαγές των χρηστών με 
τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και με τις 
ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 50, 
όπως ιδίως η καταβολή της οφειλόμενης αμοιβής, γί-
νονται μέσω τραπεζικού συστήματος είτε με κατάθεση 
σε τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο τον οργανισμό 
συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα δια-
χείρισης του άρθρου 50 και ρητή αναφορά στην περίοδο 
χρήσης που αντιστοιχεί το καταβαλλόμενο ποσό είτε με 
τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.

Άρθρο 23

Αμοιβολόγια

(άρθρο 16 παράγραφοι 2 

εδάφιο γ΄ και 3 της Οδηγίας)

1. Οι δικαιούχοι πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη αμοι-
βή για τη χρήση των έργων τους. Οι χρεώσεις πρέπει να 
είναι εύλογες σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την οικονομική 
αξία της χρήσης των δικαιωμάτων στο εμπόριο, αφού 
ληφθούν υπόψη η φύση και η έκταση της χρήσης των 
έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας, καθώς και σε 

σχέση με την οικονομική αξία των υπηρεσιών που παρέ-
χει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης στον χρήστη. 
Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ενημερώνουν τον 
ενδιαφερόμενο χρήστη για τα κριτήρια που χρησιμοποι-
ούνται για τον καθορισμό των χρεώσεων αυτών.

2. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζουν κατάλογο με 
τις αμοιβές που απαιτούν από τους χρήστες (αμοιβολό-
γιο), ο οποίος γνωστοποιείται στο κοινό με ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα τους, όπως και κάθε μεταβολή αυτού 
και κοινοποιείται στον ΟΠΙ, αμέσως, προκειμένου να 
αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του τελευταίου σε μη-
χαναγνώσιμο μορφότυπο, σε σταθερό σημείο απόθεσης 
και εφόσον είναι δυνατό καθίσταται προσβάσιμο μέσω 
διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών.

Οι αναρτήσεις αυτές συνιστούν προϋπόθεση ισχύος 
του αμοιβολογίου. Κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή 
των αμοιβολογίων τους, οι οργανισμοί συλλογικής δια-
χείρισης οφείλουν να εφαρμόζουν αντικειμενικά κριτή-
ρια, να ενεργούν χωρίς αυθαιρεσία και να μην προβαί-
νουν σε καταχρηστικές διακρίσεις.

3. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι αντι-
προσωπευτικές ενώσεις χρηστών μπορούν να καταρτί-
ζουν συμφωνίες που ρυθμίζουν την αμοιβή, την οποία 
καταβάλλει ο χρήστης σε κάθε κατηγορία δικαιούχων, 
καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις σχέσεις των 
μερών στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος νόμου και 
του ν. 2121/1993. Οι συμφωνίες αυτές, όπως και κάθε 
τροποποίηση αυτών, κοινοποιούνται αμέσως στον ΟΠΙ 
και αναρτώνται στις ιστοσελίδες των μερών και του ΟΠΙ. 

4. Οι διαφορές μεταξύ των οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης και των χρηστών ως προς το ύψος της αμοι-
βής που πρέπει να καταβάλλει ο χρήστης είναι δυνατόν 
να υπαχθούν σε διαιτησία με συμφωνία. Οι διαιτητές 
ορίζονται από τον πίνακα που καταρτίζει κάθε δύο (2) 
έτη ο ΟΠΙ, για την κατάρτιση του οποίου λαμβάνεται υπο-
χρεωτικά υπόψη η γνώμη και των δύο μερών. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 867 επ. ΚΠολΔ. 

5. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι αντι-
προσωπευτικές ενώσεις χρηστών μπορούν να συμφωνή-
σουν εγγράφως και πριν ανακύψει διαφωνία, τον ορισμό 
ενός προσώπου ως διαιτητή για τον καθορισμό της αμοι-
βής που πρέπει να καταβάλλει ο χρήστης. Ο διαιτητής 
ορίζεται από τον πίνακα που καταρτίζει κάθε δύο (2) έτη 
ο ΟΠΙ, για την κατάρτιση του οποίου λαμβάνεται υποχρε-
ωτικά υπόψη η γνώμη και των δύο πλευρών. Ο διαιτητής 
μπορεί να διατάξει την προκαταβολή του ποσού μέχρις 
ότου ορίσει το οριστικό ύψος της οφειλόμενης αμοιβής. 
Ο διαιτητής που έχει έτσι οριστεί είναι αποκλειστικά αρ-
μόδιος για την επίλυση της διαφωνίας και η απόφαση 
του είναι εκτελεστή. Διαιτητή μπορεί να έχει ορίσει και 
ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού και η προσφυγή 
σε αυτόν για την επίλυση της διαφοράς εξαρτάται από 
τη βούληση των μερών. 

Άρθρο 24

Υποχρεώσεις χρηστών

(άρθρο 17 της Οδηγίας)

1. Οι χρήστες οφείλουν να παραδίδουν στον οργανι-
σμό συλλογικής διαχείρισης το πρώτο δεκαπενθήμερο 
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κάθε εξαμήνου, εκτός εάν άλλως έχει συμφωνηθεί, κα-
ταλόγους των έργων που έχουν χρησιμοποιήσει ή πα-
ραγάγει ή πωλήσει ή εκμισθώσει ή δανείσει ή εκτελέσει 
δημόσια ή μεταδώσει ραδιοτηλεοπτικά ή παρουσιάσει 
στο κοινό το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο ή το αντί-
στοιχα συμφωνηθέν χρονικό διάστημα, με μνεία του 
ακριβούς αριθμού των αντιτύπων που είχαν παραχθεί 
ή διατεθεί, καθώς και της συχνότητας των δημόσιων 
εκτελέσεων, όπως και όλες τις συναφείς πληροφορίες 
που διαθέτουν σχετικά με τη χρήση των δικαιωμάτων 
που εκπροσωπεί ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης 
και που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των αμοιβο-
λογίων, την είσπραξη των εσόδων από δικαιώματα και τη 
διανομή και καταβολή των ποσών που οφείλονται στους 
δικαιούχους. Όλες οι ως άνω πληροφορίες υποβάλλονται 
βάσει ορισμένου μορφότυπου που παρέχεται σε αυτούς 
από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ο οποίος 
λαμβάνει υπόψη για τη διαμόρφωσή του υφιστάμενα 
βιομηχανικά πρότυπα. Ο μορφότυπος αυτός είναι ενιαίος 
για κάθε κατηγορία χρήσης για όλους τους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης, που υποχρεούνται να αποστέλ-
λουν σχετικό υπόδειγμα στον ΟΠΙ. Η υποχρέωση του 
χρήστη υποβολής αναφοράς βάσει του μορφότυπου 
περιλαμβάνεται στην άδεια χρήσης που συνάπτει με τον 
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.

2. Σε περίπτωση παράβασης από χρήστη της παρα-
πάνω υποχρέωσης, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρι-
σης, μπορεί να επιβάλει σε αυτόν προσαύξηση δέκα τοις 
εκατό (10%) επί της οφειλόμενης αμοιβής. Αν ο χρήστης 
παραβιάζει τη συγκεκριμένη υποχρέωση πάνω από δύο 
(2) φορές, ο οργανισμός μπορεί να επιβάλει προσαύξηση 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της οφειλόμενης αμοιβής 
ή να καταγγείλει τη σύμβαση. 

Άρθρο 25

Παροχή πληροφοριών προς τους δικαιούχους

σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους

(άρθρο 18 της Οδηγίας)

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρό-
ντος άρθρου, του άρθρου 26 και της παραγράφου 2 του 
άρθρου 37, κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, 
διαθέτει το αργότερο εννέα (9) μήνες μετά το τέλος κάθε 
έτους χρήσης σε κάθε δικαιούχο, στον οποίο έχει ανα-
γνωρίσει τα έσοδα που του αναλογούν από δικαιώματα 
για το συγκεκριμένο έτος χρήσης, ανεξαρτήτως αν αυτά 
του έχουν καταβληθεί ή όχι, τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

α) τα στοιχεία επικοινωνίας που ο δικαιούχος έχει εξου-
σιοδοτήσει τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να 
χρησιμοποιεί για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του, 

β) τα έσοδα από τα δικαιώματα που αναλογούν στον 
δικαιούχο,

γ) τα ποσά που καταβάλλονται από τον οργανισμό 
συλλογικής διαχείρισης στον δικαιούχο ανά κατηγορία 
εξουσιών που διαχειρίζεται και ανά είδος χρήσης, 

δ) την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η 
χρήση, στην οποία αντιστοιχούν τα αναλογούντα ποσά 
που αναγνωρίστηκαν και καταβλήθηκαν στον δικαιού-
χο, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι, που σχετίζονται με 
την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών, δεν 

επιτρέπουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να 
παράσχει τις πληροφορίες αυτές, 

ε) τις κρατήσεις που γίνονται για τα έξοδα διαχείρισης, 
στ) τις κρατήσεις που γίνονται για κάθε σκοπό εκτός 

των εξόδων διαχείρισης, 
ζ) τα έσοδα από δικαιώματα που αναλογούν στον δι-

καιούχο και τα οποία δεν έχουν καταβληθεί για οποια-
δήποτε χρονική περίοδο.

2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που έχει ως 
μέλη οντότητες που είναι αρμόδιες για την περαιτέρω 
διανομή των εσόδων από τα δικαιώματα σε δικαιούχους, 
παρέχει στις οντότητες αυτές τις πληροφορίες που ανα-
φέρονται στην παράγραφο 1, εάν οι εν λόγω οντότητες 
δεν έχουν ήδη στην κατοχή τους τις πληροφορίες αυτές. 
Οι οντότητες αυτές οφείλουν να διαθέτουν τις πιο πάνω 
πληροφορίες το αργότερο εννέα (9) μήνες μετά το τέ-
λος κάθε έτους χρήσης σε κάθε δικαιούχο, στον οποίον 
έχουν αναγνωρίσει τα έσοδα που του αναλογούν από 
δικαιώματα για το συγκεκριμένο έτος χρήσης, ανεξαρ-
τήτως εάν αυτά του έχουν καταβληθεί ή όχι.

Άρθρο 26

Παροχή πληροφοριών προς άλλους 

οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης 

σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων 

δυνάμει συμβάσεων εκπροσώπησης

(άρθρο 19 της Οδηγίας)

Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διαθέτει το αρ-
γότερο εννέα (9) μήνες μετά το τέλος κάθε έτους χρήσης 
και με ηλεκτρονικά μέσα στους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης για λογαριασμό των οποίων αναλαμβάνει τη 
διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο σύμβασης εκπρο-
σώπησης για το συγκεκριμένο έτος χρήσης, τουλάχιστον 
τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τα έσοδα από τα δικαιώματα που αναλογούν και τα 
ποσά που καταβάλλονται από τον οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης ανά κατηγορία εξουσιών που διαχειρίζεται 
και ανά είδος χρήσης για τα δικαιώματα που διαχειρίζεται 
σύμφωνα με τη σύμβαση εκπροσώπησης, β) τα έσοδα 
από δικαιώματα που τους αναλογούν και τα οποία δεν 
έχουν καταβληθεί για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, γ) τις 
κρατήσεις που γίνονται για τα έξοδα διαχείρισης, δ) τις 
κρατήσεις που γίνονται για κάθε σκοπό εκτός των εξό-
δων διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18, ε) πλη-
ροφορίες για τη χορήγηση ή μη αδειών σε σχέση με τα 
έργα και άλλα ζητήματα που προβλέπονται στη σύμβαση 
εκπροσώπησης, στ) αποφάσεις που εγκρίνονται από τη 
γενική συνέλευση των μελών του οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης ή του εποπτικού συμβουλίου της ανεξάρτητης 
οντότητας διαχείρισης του άρθρου 51 αντίστοιχα, εφόσον 
οι αποφάσεις αυτές αφορούν τη διαχείριση των δικαιω-
μάτων δυνάμει της σύμβασης εκπροσώπησης.

Άρθρο 27

Παροχή πληροφοριών προς δικαιούχους, 

άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης 

και χρήστες κατόπιν αιτήματος

(άρθρο 20 της Οδηγίας)

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 34, ο οργανισμός 
συλλογικής διαχείρισης, διαθέτει, κατόπιν αιτιολογημέ-
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νου αιτήματος, σε οποιονδήποτε οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης, για λογαριασμό του οποίου αναλαμβάνει 
τη διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο μιας σύμβα-
σης εκπροσώπησης ή σε οποιονδήποτε δικαιούχο ή σε 
οποιονδήποτε χρήστη ακόμη και δυνητικό με τη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέ-
ρηση, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τα 
έργα ή άλλα αντικείμενα προστασίας που εκπροσωπούν 
τα δικαιώματα που διαχειρίζονται, απευθείας ή στο πλαί-
σιο συμβάσεων εκπροσώπησης και τις επικράτειες που 
καλύπτονται, ή β) αν λόγω του πεδίου εφαρμογής της 
δραστηριότητας του οργανισμού συλλογικής διαχείρι-
σης τα έργα αυτά ή άλλα αντικείμενα προστασίας δεν 
μπορούν να προσδιοριστούν, τους τύπους των έργων ή 
άλλων αντικειμένων προστασίας που εκπροσωπούν, τα 
δικαιώματα που διαχειρίζονται, και τις επικράτειες που 
καλύπτονται.

2. Η κατά την παράγραφο 1 υποχρέωση των οργανι-
σμών συλλογικής διαχείρισης, υφίσταται και για τις ανά-
γκες διενέργειας καλόπιστης επιμελούς αναζήτησης από 
τους φορείς χρήσης ορφανών έργων για την ταυτοποί-
ηση και τον εντοπισμό των δικαιούχων σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 27Α του ν. 2121/1993 
που προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4212/2013 (Α΄ 257).

Άρθρο 28

Δημοσιοποίηση πληροφοριών

(άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)

1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, αναρτά στην 
ιστοσελίδα του τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) το καταστατικό του, 
β) τους όρους εισόδου μέλους και λήξης της σύμβασης 

ανάθεσης για τη διαχείριση των δικαιωμάτων, εφόσον 
δεν περιλαμβάνονται στο καταστατικό του,

γ) τις τυποποιημένες συμβάσεις αδειών χρήσης και τα 
ισχύοντα αμοιβολόγια, στα οποία περιλαμβάνονται και 
οι εκπτώσεις, αν υπάρχουν,

δ) συμφωνίες με αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών 
για τον καθορισμό αμοιβών,

ε) τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 31 πρόσωπα 
που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 
του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, τα μέλη του 
διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου, τον γενικό 
διευθυντή,

στ) τον τρόπο διανομής των ποσών που οφείλονται 
στους δικαιούχους και τον κανονισμό διανομής δικαι-
ωμάτων ανά κατηγορία δικαιούχων, στον οποίο αποτυ-
πώνεται η ακριβής μέθοδος διανομής,

ζ) τα έξοδα διαχείρισης και τον τρόπο υπολογισμού 
τους,

η) τις κρατήσεις, πλην των εξόδων διαχείρισης, επί των 
εσόδων από τα δικαιώματα και επί των εσόδων από την 
επένδυση των εσόδων αυτών, 

θ) τον κατάλογο των συμβάσεων εκπροσώπησης, τις 
οποίες έχει συνάψει και τα ονόματα των αντισυμβαλλό-
μενων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, 

ι) τη χρήση των μη διανεμητέων ποσών, συμπεριλαμ-
βανομένης της διάθεσης ποσών για κοινωνικές, πολιτι-
στικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες,

ια) τις διαδικασίες χειρισμού καταγγελιών και επίλυσης 
διαφορών που είναι διαθέσιμες σύμφωνα με τα άρθρα 
42 και 44 έως 45,

ιβ) την κατά το άρθρο 29 ετήσια έκθεση διαφάνειας,
ιγ) τους κατά το άρθρο 14 όρους χορήγησης αδειών 

μη εμπορικής χρήσης,
ιδ) τον μορφότυπο βάσει του οποίου υποβάλλονται 

από τον χρήστη στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης 
οι απαραίτητες πληροφορίες για τη χρήση του έργου 
βάσει του άρθρου 24,

ιε) τις διαδικασίες για τη διόρθωση των δεδομένων της 
παραγράφου 3 του άρθρου 33 ή των πληροφοριών που 
παρέχονται βάσει του άρθρου 34,

ιστ) την απόφαση επιβολής κύρωσης στον οργανισμό 
συλλογικής διαχείρισης, αν υπάρχει,

ιζ) τα κριτήρια περιορισμού του δικαιώματος ψήφου 
στη γενική συνέλευση των μελών οργανισμού συλλογι-
κής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρι-
σης του άρθρου 50 και

ιη) τα δικαιώματα των δικαιούχων που περιλαμβάνο-
νται στις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 12 και

ιθ) το ρεπερτόριό του, το οποίο οφείλει να επικαιρο-
ποιεί τουλάχιστον ανά έξι (6) μήνες.

2. Ο οργανισμός συλλογικής προστασίας αναρτά στην 
ιστοσελίδα του τουλάχιστον τις πληροφορίες των περι-
πτώσεων α΄, ε΄, ια΄, ιστ΄ και ιζ΄. 

3. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι οργανι-
σμοί συλλογικής προστασίας αναρτούν τις ως άνω πλη-
ροφορίες σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο και σε σταθερό 
σημείο απόθεσης και τις τηρούν επικαιροποιημένες.

Άρθρο 29

Ετήσια έκθεση διαφάνειας

(άρθρο 22 παράγραφοι 1, 3 και 4 της Οδηγίας)

1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, ανεξάρτητα 
από τη νομική μορφή του, οφείλει να καταρτίζει και να 
δημοσιεύει ετήσια έκθεση διαφάνειας, μαζί με την ειδική 
έκθεση, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, για κάθε 
φορολογικό έτος το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) μήνες 
μετά το τέλος του έτους. Η ετήσια έκθεση διαφάνειας 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οργανισμού συλλο-
γικής διαχείρισης, όπου και παραμένει διαθέσιμη στο 
κοινό για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.

2. Η ειδική έκθεση αφορά στη χρήση των ποσών που 
δαπανώνται για τους σκοπούς των κοινωνικών, πολιτι-
στικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρά-
γραφο 3 του άρθρου 30. 

3. Οι οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην 
περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 30, κα-
θώς και κάθε οικονομική πληροφορία που αναφέρεται 
στις περιπτώσεις ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 και στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 30 ελέγχονται από έναν ή πε-
ρισσότερους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, οι οποίοι 
συντάσσουν σχετική έκθεση. Η έκθεση αυτή δημοσιεύ-
εται ολόκληρη στην ετήσια έκθεση διαφάνειας.

4. Διατάξεις άλλων νόμων αναφορικά με την οικονο-
μική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών συλλο-
γικής διαχείρισης εξακολουθούν να ισχύουν.
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Άρθρο 30

Περιεχόμενο έκθεσης διαφάνειας

(παράρτημα της Οδηγίας)

1. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ετήσια 
έκθεση διαφάνειας είναι οι εξής: 

α) οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν ισο-
λογισμό ή δήλωση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, 
λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών του φορολο-
γικού έτους και κατάσταση ταμειακών ροών, 

β) έκθεση για τις δραστηριότητες του φορολογικού 
έτους, 

γ) πληροφορίες σχετικά με την άρνηση χορήγησης 
άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 22, 

δ) περιγραφή της νομικής δομής και της δομής δια-
κυβέρνησης του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης,

ε) πληροφορίες για άλλες οντότητες που ανήκουν ή 
ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τον 
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης,

 στ) πληροφορίες σχετικά με το συνολικό ποσό των 
αμοιβών που καταβλήθηκαν στα πρόσωπα που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 και στην πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 31 κατά το προηγούμενο έτος, 
και για άλλες παροχές που χορηγούνται σε αυτούς, 

ζ) οικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, 

η) ειδική έκθεση σχετικά με τη χρήση των ποσών που 
δαπανώνται για τους σκοπούς των κοινωνικών, πολιτι-
στικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η έκθεση περιέχει 
τις πληροφορίες της παραγράφου 3.

2. Οικονομικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχο-
νται στην ετήσια έκθεση διαφάνειας είναι οι εξής: 

α) οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα από 
τα δικαιώματα, ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων 
τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης και ανά είδος χρήσης, στις οποίες συμπερι-
λαμβάνονται οι πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα που 
προκύπτουν για την επένδυση των εσόδων, από τα δι-
καιώματα και τη χρήση των εσόδων αυτών (είτε αυτά 
διανέμονται σε δικαιούχους ή σε άλλους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης είτε χρησιμοποιούνται με άλλον 
τρόπο), 

β) οικονομικές πληροφορίες σχετικά με το κόστος 
της διαχείρισης δικαιωμάτων και άλλων υπηρεσιών που 
παρέχονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης 
στους δικαιούχους, με αναλυτική περιγραφή τουλάχι-
στον των ακόλουθων στοιχείων:

αα) όλων των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπα-
νών, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων 
τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης και, αν οι δαπάνες είναι έμμεσες και δεν μπο-
ρεί να καταλογιστούν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες 
εξουσιών, επεξήγηση της μεθόδου που χρησιμοποιή-
θηκε για την κατανομή αυτών των έμμεσων δαπανών, 

ββ) των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών, 
με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη 
διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής δια-
χείρισης και, αν οι δαπάνες είναι έμμεσες και δεν μπορεί 
να καταλογιστούν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες 
εξουσιών, επεξήγηση της μεθόδου που χρησιμοποιήθη-

κε για την κατανομή των έμμεσων δαπανών μόνο όσον 
αφορά στη διαχείριση των δικαιωμάτων, στις οποίες συ-
μπεριλαμβάνονται τα έξοδα διαχείρισης που κρατού-
νται ή συμψηφίζονται με τα έσοδα από δικαιώματα ή με 
έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από 
δικαιώματα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 
17 και του άρθρου 18, 

γγ) των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών σε 
σχέση με υπηρεσίες, εκτός από τη διαχείριση των δικαι-
ωμάτων αλλά συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, 
πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 

δδ) των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη 
των δαπανών, 

εε) των κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν επί των 
εσόδων από τα δικαιώματα, με κατανομή ανά κατηγο-
ρία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο 
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, ανά είδος χρήσης 
και σκοπό κράτησης, όπως δαπανών που σχετίζονται με 
τη διαχείριση των δικαιωμάτων, 

στστ) των ποσοστών που αντιπροσωπεύουν το κόστος 
της διαχείρισης δικαιωμάτων και άλλων υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν από τον οργανισμό συλλογικής διαχεί-
ρισης σε δικαιούχους σε σύγκριση με τα έσοδα από τα 
δικαιώματα κατά το οικείο φορολογικό έτος, ανά κατη-
γορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει 
ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, και αν οι δαπάνες 
είναι έμμεσες και δεν μπορεί να καταλογιστούν σε μία 
ή περισσότερες κατηγορίες εξουσιών, επεξήγηση της 
μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την κατανομή των 
έμμεσων δαπανών.

γ) Οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που 
οφείλονται στους δικαιούχους με αναλυτική περιγραφή 
τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:

αα) του συνολικού ποσού που αναλογεί σε δικαιούχους 
με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη 
διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής δια-
χείρισης και ανά είδος χρήσης, 

ββ) του συνολικού ποσού που καταβάλλεται σε δικαι-
ούχους με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποί-
ων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης και ανά είδος χρήσης, 

γγ) της συχνότητας των πληρωμών, με κατανομή ανά κα-
τηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει 
ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και είδος χρήσης, 

δδ) του συνολικού ποσού που έχει εισπραχθεί αλλά 
δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί το ποσό που αναλογεί 
στους δικαιούχους, με κατανομή ανά κατηγορία εξου-
σιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργα-
νισμός συλλογικής διαχείρισης και ανά είδος χρήσης 
και με υπόδειξη του φορολογικού έτους κατά το οποίο 
εισπράχθηκαν τα ποσά αυτά, 

εε) του συνολικού ποσού που αναλογεί στους δικαιού-
χους και δεν τους έχει ακόμη διανεμηθεί, με κατανομή 
ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει 
αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και είδος 
χρήσης και με υπόδειξη του φορολογικού έτους κατά το 
οποίο εισπράχθηκαν τα ποσά αυτά, 

στστ) αν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν 
έχει πραγματοποιήσει την κατανομή και τις πληρωμές 
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εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 
του άρθρου 19, τους λόγους της καθυστέρησης, 

ζζ) των συνολικών μη διανεμητέων ποσών μαζί με 
επεξήγηση της χρήσης των ποσών αυτών.

δ) Πληροφορίες για τις σχέσεις με άλλους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης, με περιγραφή τουλάχιστον των 
ακόλουθων στοιχείων:

αα) των ποσών που λαμβάνονται από άλλους οργα-
νισμούς συλλογικής διαχείρισης και των ποσών που 
καταβάλλονται σε άλλους οργανισμούς συλλογικής δι-
αχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών και ανά 
είδος χρήσης και ανά οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, 

ββ) των εξόδων διαχείρισης και άλλων κρατήσεων επί 
των εσόδων από δικαιώματα που οφείλονται σε άλλους 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με κατανομή ανά 
κατηγορία εξουσιών και ανά είδος χρήσης και ανά ορ-
γανισμό συλλογικής διαχείρισης, 

γγ) των εξόδων διαχείρισης και άλλων κρατήσεων επί 
των ποσών που καταβλήθηκαν από άλλους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία 
εξουσιών και ανά οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, 

δδ) των ποσών που διανεμήθηκαν απευθείας σε δι-
καιούχους που προέρχονται από άλλους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία 
εξουσιών και ανά οργανισμό συλλογικής διαχείρισης 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 37.

3. Στην ειδική έκθεση της παραγράφου 2 του άρθρου 
29 περιέχονται:

α) τα ποσά που δαπανώνται για κοινωνικές, πολιτι-
στικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια 
του φορολογικού έτους, με κατανομή των ποσών ανά 
υπηρεσία. Οι κατηγορίες εξουσιών από τις οποίες προ-
έρχεται το ποσό και το μερίδιο της κάθε κατηγορίας, 
καθώς και ο τρόπος χρήσης του ποσού καταγράφονται 
ανά υπηρεσία,

β) οι πληροφορίες και επεξηγήσεις για τη χρήση των εν 
λόγω ποσών ανά είδος υπηρεσίας, οι αποδέκτες, τα έξο-
δα διαχείρισης του οργανισμού για τη χρηματοδότηση 
κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 
καθώς και τα ποσά που πράγματι δαπανήθηκαν για τις 
υπηρεσίες αυτές. 

Άρθρο 31

Υποχρεώσεις των προσώπων 

που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες του οργανισμού 

συλλογικής διαχείρισης 

(άρθρο 10 της Οδηγίας)

1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, λαμβάνει όλα 
τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα πρόσωπα που διαχειρίζονται 
τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του, όπως τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής και οι 
διευθυντές, να ενεργούν σωστά, συνετά και κατάλληλα, 
με την εφαρμογή κατάλληλων διοικητικών και λογιστι-
κών διαδικασιών, καθώς και μηχανισμών εσωτερικού 
ελέγχου.

2. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης θεσπίζουν 
και εφαρμόζουν διαδικασίες, ώστε να αποφεύγονται οι 
συγκρούσεις συμφερόντων και, αν τέτοιες συγκρούσεις 

δεν μπορεί να αποφευχθούν, να μπορούν να εντοπίζουν, 
να διαχειρίζονται, να παρακολουθούν και να γνωστοποι-
ούν πραγματικές ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων, 
κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται η αρνητική επίδρασή 
τους στα συλλογικά συμφέροντα των δικαιούχων που 
εκπροσωπεί ο οργανισμός. Οι διαδικασίες του προηγού-
μενου εδαφίου περιλαμβάνουν τουλάχιστον την υποβολή 
ατομικής δήλωσης προς τη γενική συνέλευση των μελών 
του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή προς το επο-
πτικό συμβούλιο της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης 
του άρθρου 50 από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων 
τους και στη συνέχεια σε ετήσια βάση. Η ως άνω δήλωση 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) οποιαδήποτε συμφέροντα έχει στον οργανισμό 
συλλογικής διαχείρισης,

β) κάθε αμοιβή, αποζημίωση ή παροχή που έλαβε από 
τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης κατά το προηγού-
μενο φορολογικό έτος, στις οποίες περιλαμβάνονται και 
οι συνταξιοδοτικές, ασφαλιστικές παροχές, οι παροχές 
σε είδος και άλλα είδη παροχών, 

γ) τα ποσά που έλαβε κατά το προηγούμενο φορολο-
γικό έτος ως δικαιούχος από τον οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του 
άρθρου 50,

δ) δήλωση σχετικά με οποιαδήποτε πραγματική ή 
δυνητική σύγκρουση μεταξύ προσωπικών συμφερό-
ντων και συμφερόντων του οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης ή μεταξύ υποχρεώσεων έναντι του οργανι-
σμού συλλογικής διαχείρισης, και υποχρεώσεων έναντι 
οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Άρθρο 32 

Ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης

(άρθρο 36 παράγραφοι 1 και 2 παρ. 4 

της Οδηγίας)

1. Οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης με εξαίρεση 
αυτές του άρθρου 50 δεν μπορούν να διαχειρίζονται 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δι-
καιώματα που υπόκεινται σε υποχρεωτική συλλογική δι-
αχείριση. Το άρθρο 7 δεν εφαρμόζεται στις ανεξάρτητες 
οντότητες διαχείρισης με εξαίρεση αυτές του άρθρου 50. 

 2. Εάν ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης λειτουργεί 
στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ανώνυμης εται-
ρείας, οι μετοχές της είναι υποχρεωτικά ονομαστικές 
στο σύνολό τους. Εφόσον μέτοχος τέτοιας ανεξάρτητης 
οντότητας διαχείρισης είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, με 
ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της τουλά-
χιστον 1%, οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι, επίσης, 
υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους, μέχρι φυ-
σικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών 
άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων εταιρειών, 
στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια 
ανώνυμες εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρι-
κό κεφάλαιό της τουλάχιστον 1%, οι μετοχές τους είναι 
υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους, μέχρι και 
του τελευταίου φυσικού προσώπου. 

3. Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 2 ισχύουν και 
για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, που διατηρούν 
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υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια ή δραστηρι-
οποιούνται μέσω εγκαταστημένων αντιπροσώπων, υπό 
την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία 
έχουν την έδρα τους επιβάλλει για το σύνολο της δρα-
στηριότητάς τους ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα 
την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό 
τους, μέχρι φυσικού προσώπου. Εάν δεν επιβάλλεται 
υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το 
δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, προ-
σκομίζεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της 
χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική νομοθετική πρό-
βλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση 
της αλλοδαπής εταιρείας με αντίστοιχο περιεχόμενο και 
αναλυτικός κατάλογος μετόχων μέχρι φυσικού προσώ-
που, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2,
η οποία εφαρμόζεται αναλόγως.

4. Οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, εντός τρι-
μήνου από τη δραστηριοποίησή τους, υποχρεούνται να 
υποβάλουν στον ΟΠΙ τις πληροφορίες, που προβλέπο-
νται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 28, καθώς επίσης πληροφορίες 
αναφορικά με τις συμβάσεις εκπροσώπησης αν δρα-
στηριοποιούνται ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι. Αυτές 
οι πληροφορίες πρέπει να επικαιροποιούνται αμέσως 
μετά από κάθε μεταβολή τους και σε κάθε περίπτωση 
μία φορά κάθε έτος, έως την 31η Ιανουαρίου, σύμφωνα 
και με την παράγραφο 7 του άρθρου 4. Επί των στοιχείων 
αυτών μπορεί να ζητηθεί συμπλήρωση ή επεξήγηση. 

5. Για την είσοδο μίας ανεξάρτητης οντότητας δια-
χείρισης σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, κατά 
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 
απαιτούνται: α) η έλλειψη με οποιονδήποτε τρόπο σύ-
γκρουσης συμφερόντων των μελών ή/και των μετόχων 
ή/και εταίρων ή/και μελών διοίκησης της ανεξάρτη-
της οντότητας διαχείρισης με τον οργανισμό συλλο-
γικής διαχείρισης και τα μέλη ή τους δικαιούχους τους 
αντίστοιχα, β) η απαγόρευση άσκησης ταυτοχρόνως 
ενδεχόμενων ανταγωνιστικών πρακτικών εκ μέρους 
της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης και γ) η έγκρι-
ση εισόδου της από αυξημένη πλειοψηφία 75% των 
παρόντων μελών της γενικής συνέλευσης ή/και του 
εποπτικού συμβουλίου του αντίστοιχου οργανισμού 
συλλογικής διαχείρισης. 

Άρθρο 33

Προϋποθέσεις χορήγησης πολυεδαφικών 

αδειών  για επιγραμμικά δικαιώματα 

σε μουσικά έργα

(άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)

1. Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης χορηγεί πολυ-
εδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσι-
κών έργων, μόνο εάν διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή 
ικανότητα να επεξεργάζεται ηλεκτρονικά, κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και διαφανή, τα στοιχεία που απαιτού-
νται για τη χορήγηση των αδειών αυτών, ιδίως, για τον 
προσδιορισμό του ρεπερτορίου και την παρακολούθη-
ση της χρήσης του, την τιμολόγηση των χρηστών, την 
είσπραξη εσόδων από τα δικαιώματα και τη διανομή των 
ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους.

2. Για να διαπιστωθεί αν ο οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης διαθέτει την απαιτούμενη επαρκή ικανό-
τητα, ο ΟΠΙ μπορεί ιδίως να ζητά να προσκομίζονται 
σε αυτόν όλα τα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα, στα 
οποία συμπεριλαμβάνονται και οι πληροφορίες σχετικά 
με τις τεχνολογικές υποδομές του οργανισμού, και κατά 
πόσον αυτές λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του δυνα-
τού, προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα και πρακτικές 
που ισχύουν σε διεθνές ή σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε 
να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και με διαφανή 
τρόπο ηλεκτρονική επεξεργασία χορήγησης πολυεδα-
φικών άδειων.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 ένας οργανι-
σμός συλλογικής διαχείρισης πρέπει, επίσης, να πληροί 
τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις: 

α) να έχει την ικανότητα να προσδιορίζει με ακρίβεια 
τα μουσικά έργα, εν όλω ή εν μέρει, τα οποία έχει δικαί-
ωμα να εκπροσωπεί, 

β) να έχει την ικανότητα να προσδιορίζει με ακρίβεια, 
εν όλω ή εν μέρει, σε σχέση με καθεμία σχετική επικρά-
τεια τα δικαιώματα και τους αντίστοιχους δικαιούχους 
επί κάθε μουσικού έργου ή μέρους αυτού, το οποίο έχει 
δικαίωμα να εκπροσωπεί, 

γ) να κάνει χρήση των μοναδικών αναγνωριστικών 
κωδικών για την ταυτοποίηση των δικαιούχων και τον 
προσδιορισμό των μουσικών έργων, λαμβάνοντας υπό-
ψη, στο μέτρο του δυνατού, προαιρετικά βιομηχανικά 
πρότυπα και πρακτικές που αναπτύσσονται σε διεθνές 
ή σε ενωσιακό επίπεδο, 

δ) να κάνει χρήση κατάλληλων μέσων εντοπισμού και 
εξάλειψης κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό των 
ασυνεπειών στα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή 
άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, οι οποίοι 
χορηγούν πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαι-
ώματα επί μουσικών έργων.

4. Στα μουσικά έργα συμπεριλαμβάνονται οι στίχοι 
και η μουσική σε οπτικοακουστικά έργα, αλλά δεν περι-
λαμβάνονται τα μουσικά έργα σε μορφή παρτιτούρας.

Άρθρο 34

Διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά 

με πολυεδαφικά ρεπερτόρια

(άρθρο 25 της Οδηγίας)

1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που χορηγεί 
πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί 
μουσικών έργων παρέχει, βάσει δεόντως αιτιολογημέ-
νου αιτήματος στους παρόχους επιγραμμικών υπηρε-
σιών μουσικής, σε δικαιούχους των οποίων τα δικαιώμα-
τα εκπροσωπεί και σε άλλους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης, με ηλεκτρονικά μέσα, επικαιροποιημένες 
πληροφορίες που καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό 
του επιγραμμικού μουσικού ρεπερτορίου που εκπροσω-
πεί. Στις πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται: 
α) τα εκπροσωπούμενα μουσικά έργα, β) τα εκπροσω-
πούμενα δικαιώματα, εν όλω ή εν μέρει, και γ) οι επικρά-
τειες που καλύπτονται.

2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης μπορεί να 
λάβει εύλογα μέτρα, εφόσον είναι αναγκαίο, για την 
προστασία της ακρίβειας και της ακεραιότητας των δε-
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δομένων, τον έλεγχο της επαναχρησιμοποίησής τους 
και την προστασία εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Άρθρο 35

Ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά 

με τα πολυεδαφικά ρεπερτόρια

(άρθρο 26 της Οδηγίας)

1. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που χο-
ρηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα 
επί μουσικών έργων οφείλει να διαθέτει μηχανισμούς για 
να μπορούν οι δικαιούχοι, άλλοι οργανισμοί συλλογικής 
διαχείρισης και οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών, 
να ζητούν διόρθωση των δεδομένων που αναφέρονται 
στις προβλεπόμενες στην παράγραφο 3 του άρθρου 
33 προϋποθέσεις ή των πληροφοριών που παρέχονται 
δυνάμει του άρθρου 34, όταν τέτοιοι δικαιούχοι, οργα-
νισμοί συλλογικής διαχείρισης και πάροχοι επιγραμμι-
κών υπηρεσιών πιστεύουν, βάσει επαρκών αποδεικτικών 
στοιχείων, ότι τα δεδομένα ή οι πληροφορίες είναι ανα-
κριβή όσον αφορά στα επιγραμμικά δικαιώματά τους 
επί μουσικών έργων. Οι μηχανισμοί αυτοί, οι οποίοι κα-
θίστανται γνωστοί στους τρίτους μέσω της ιστοσελίδας 
του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, προβλέπουν 
τον αποδέκτη του σχετικού αιτήματος, τον τρόπο με 
τον οποίο υποβάλλεται το αίτημα, στον οποίο συμπερι-
λαμβάνεται και η δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο απά-
ντησης. Αν ένα αίτημα είναι επαρκώς τεκμηριωμένο, ο 
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διασφαλίζει ότι τα 
δεδομένα ή οι πληροφορίες διορθώνονται χωρίς αδικαι-
ολόγητη καθυστέρηση.

2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης παρέχει στους 
δικαιούχους τα μουσικά έργα των οποίων περιλαμβάνο-
νται στο μουσικό τους ρεπερτόριο και στους δικαιούχους 
που τους ανέθεσαν τη διαχείριση των επιγραμμικών τους 
δικαιωμάτων επί μουσικών έργων, σύμφωνα με το άρ-
θρο 40, τα μέσα ηλεκτρονικής υποβολής πληροφοριών 
σχετικά με τα μουσικά έργα τους, τα δικαιώματά τους 
επί των έργων αυτών και τις επικράτειες για τις οποίες 
οι δικαιούχοι εξουσιοδοτούν τον οργανισμό. Κατά την 
ηλεκτρονική υποβολή οι οργανισμοί συλλογικής διαχεί-
ρισης και οι δικαιούχοι λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του 
δυνατού, προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα ή πρακτικές 
που αφορούν στην ανταλλαγή δεδομένων που αναπτύσ-
σονται σε διεθνές ή ενωσιακό επίπεδο και επιτρέπουν 
στους δικαιούχους να καθορίζουν το μουσικό έργο, εν 
όλω ή εν μέρει, τα επιγραμμικά δικαιώματα, εν όλω ή εν 
μέρει, και τις επικράτειες για τις οποίες εξουσιοδοτούν 
τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.

3. Όταν ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δίνει 
εντολή σε άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να 
χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώμα-
τα επί μουσικών έργων, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 39, 
ο εξουσιοδοτούμενος οργανισμός συλλογικής διαχείρι-
σης εφαρμόζει, επίσης, την παράγραφο 2 σε σχέση με 
τους δικαιούχους, των οποίων τα μουσικά έργα περιλαμ-
βάνονται στο ρεπερτόριο του εξουσιοδοτούντος οργα-
νισμού συλλογικής διαχείρισης, εκτός εάν οι οργανισμοί 
συλλογικής διαχείρισης συμφωνήσουν διαφορετικά.

Άρθρο 36

Ακριβής και έγκαιρη υποβολή αναφορών 

και τιμολόγηση

(άρθρο 27 παράγραφοι 1 έως 5 της Οδηγίας)

1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης παρακολου-
θεί τη χρήση των επιγραμμικών δικαιωμάτων επί μουσι-
κών έργων, τα οποία εκπροσωπεί εν όλω ή εν μέρει, από 
τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών στους οποίους 
έχει χορηγήσει πολυεδαφική άδεια για τα δικαιώματα 
αυτά.

2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης προσφέρει 
στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών τη δυνατότη-
τα να υποβάλουν με ηλεκτρονικά μέσα αναφορές σχετι-
κά με την πραγματική χρήση των επιγραμμικών δικαιω-
μάτων επί μουσικών έργων και οι πάροχοι επιγραμμικών 
υπηρεσιών υποβάλλουν ακριβή αναφορά σχετικά με την 
πραγματική χρήση των έργων αυτών.

Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης προσφέρει τη 
χρήση μίας τουλάχιστον μεθόδου υποβολής αναφορών, 
η οποία λαμβάνει υπόψη τα προαιρετικά βιομηχανικά 
πρότυπα ή τις πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε διε-
θνές ή ενωσιακό επίπεδο για την ηλεκτρονική ανταλλαγή 
των δεδομένων αυτών. Ο οργανισμός συλλογικής δια-
χείρισης μπορεί να αρνηθεί να αποδεχθεί την υποβολή 
αναφοράς από τον πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών σε 
κλειστό μορφότυπο, αν ο οργανισμός συλλογικής δια-
χείρισης παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αναφορών 
μέσω ενός βιομηχανικού προτύπου για την ηλεκτρονική 
ανταλλαγή δεδομένων.

3. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης τιμολογεί 
τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών με ηλεκτρο-
νικά μέσα. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης προ-
σφέρει τη χρήση τουλάχιστον ενός μορφότυπου, ο 
οποίος λαμβάνει υπόψη τα προαιρετικά βιομηχανικά 
πρότυπα ή τις πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε δι-
εθνές ή ενωσιακό επίπεδο. Το τιμολόγιο ορίζει τα έργα 
και τα δικαιώματα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια, εν 
όλω ή εν μέρει, με βάση τα στοιχεία της παραγράφου 3 
του άρθρου 33, και τις αντίστοιχες πραγματικές χρήσεις, 
στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, με βάση τις πληρο-
φορίες που παρέχονται από τον πάροχο επιγραμμικών 
υπηρεσιών και το μορφότυπο που χρησιμοποιείται για 
την παροχή των πληροφοριών αυτών. Οι πάροχοι επι-
γραμμικών υπηρεσιών δεν μπορούν να αρνηθούν να 
αποδεχθούν το τιμολόγιο εξαιτίας του μορφοτύπου του, 
εάν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης χρησιμοποιεί 
βιομηχανικό πρότυπο.

4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης τιμολογεί τους 
παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών με ακρίβεια και χωρίς 
καθυστέρηση κατόπιν της υποβολής αναφοράς σχετικά 
με την πραγματική χρήση των επιγραμμικών δικαιωμάτων 
επί μουσικών έργων, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατόν 
για λόγους που οφείλονται στον πάροχο επιγραμμικής 
υπηρεσίας. Η συχνότητα υποβολής της ως άνω αναφοράς 
καθορίζεται συμβατικά αλλά σε κάθε περίπτωση πραγμα-
τοποιείται τουλάχιστον δύο (2) φορές ετησίως.

5. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διαθέτει 
στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών επαρκείς 
μηχανισμούς, προκειμένου αυτοί να μπορούν να αμφι-
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σβητήσουν την ορθότητα του τιμολογίου, ακόμη και σε 
περιπτώσεις που ο πάροχος επιγραμμικής υπηρεσίας 
λαμβάνει τιμολόγια από έναν ή περισσότερους οργανι-
σμούς συλλογικής διαχείρισης για τα ίδια επιγραμμικά 
δικαιώματα επί του ίδιου μουσικού έργου.

Άρθρο 37

Ακριβής και έγκαιρη πληρωμή των δικαιούχων

(άρθρο 28 της Οδηγίας) 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κάθε οργανι-
σμός συλλογικής διαχείρισης που χορηγεί πολυεδαφικές 
άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων 
διανέμει στους δικαιούχους τα οφειλόμενα βάσει των 
αδειών αυτών ποσά με ακρίβεια και χωρίς καθυστέρη-
ση, ύστερα από την υποβολή αναφοράς σχετικά με την 
πραγματική χρήση του έργου, εκτός εάν αυτό δεν είναι 
δυνατόν για λόγους που οφείλονται στον πάροχο της 
επιγραμμικής υπηρεσίας.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, ο οργανισμός 
παρέχει στους δικαιούχους κατά την πραγματοποίηση 
κάθε πληρωμής δυνάμει της παραγράφου 1 τουλάχιστον 
τις ακόλουθες πληροφορίες: α) την περίοδο κατά την 
οποία έλαβαν χώρα οι χρήσεις για τις οποίες οφείλο-
νται τα ποσά στους δικαιούχους και τις επικράτειες στις 
οποίες πραγματοποιήθηκαν αυτές οι χρήσεις, β) τα ποσά 
που εισπράττονται, τις κρατήσεις που πραγματοποιού-
νται και τα ποσά που διανέμονται από τον οργανισμό 
συλλογικής διαχείρισης για κάθε επιγραμμικό δικαίωμα 
επί οποιουδήποτε μουσικού έργου, για το οποίο οι δικαι-
ούχοι έχουν εξουσιοδοτήσει τον οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης να τους εκπροσωπεί, εν όλω ή εν μέρει, γ) τα 
ποσά που εισπράττονται για τους δικαιούχους, τις κρα-
τήσεις που γίνονται και τα ποσά που διανέμονται από 
τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης σε σχέση με κάθε 
πάροχο επιγραμμικής υπηρεσίας.

3. Όταν ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δίνει 
εντολή σε άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να 
χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώμα-
τα επί μουσικών έργων, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 39, 
ο εξουσιοδοτούμενος οργανισμός συλλογικής διαχείρι-
σης διανέμει τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 με ακρίβεια και χωρίς καθυστέρηση και παρέχει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στον 
εξουσιοδοτούντα οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.

Ο εξουσιοδοτών οργανισμός συλλογικής διαχείρισης 
είναι αρμόδιος, για τη μετέπειτα διανομή των ποσών 
αυτών και την παροχή των σχετικών πληροφοριών στους 
δικαιούχους, εκτός εάν οι οργανισμοί συλλογικής διαχεί-
ρισης συμφωνήσουν διαφορετικά.

4. Οι παράγραφοι 5 έως 8 του άρθρου 19 σχετικά με 
τον ορισμό και τη χρήση των μη διανεμητέων ποσών 
εφαρμόζονται και στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 38

Συμφωνίες μεταξύ των οργανισμών 

συλλογικής διαχείρισης, για χορήγηση 

πολυεδαφικών αδειών 

(άρθρο 29 της Οδηγίας)

1. Κάθε συμφωνία εκπροσώπησης μεταξύ οργανισμών 
συλλογικής διαχείρισης, βάσει της οποίας ένας οργανι-

σμός συλλογικής διαχείρισης εξουσιοδοτεί άλλον οργα-
νισμό συλλογικής διαχείρισης να χορηγεί πολυεδαφικές 
άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων 
του δικού του ρεπερτορίου, είναι μη αποκλειστικού χα-
ρακτήρα. Ο εξουσιοδοτούμενος οργανισμός συλλογικής 
διαχείρισης διαχειρίζεται τα επιγραμμικά δικαιώματα 
κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.

2. Ο εξουσιοδοτών οργανισμός συλλογικής διαχείρι-
σης ενημερώνει τα μέλη του για τους κύριους όρους της 
συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειάς της 
και του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον 
εξουσιοδοτούμενο οργανισμό. 

3. Ο εξουσιοδοτούμενος οργανισμός συλλογικής δια-
χείρισης ενημερώνει τον εξουσιοδοτούντα οργανισμό 
για τους κύριους όρους, βάσει των οποίων χορηγείται 
άδεια για τα επιγραμμικά δικαιώματα του τελευταίου, 
καθώς και για τη φύση της εκμετάλλευσης, τους όρους 
ή τις διατάξεις που αφορούν ή επηρεάζουν την αμοιβή 
για τη χορήγηση αδειών χρήσης, τη διάρκεια της άδειας, 
τις λογιστικές περιόδους και τις επικράτειες που καλύ-
πτονται.

Άρθρο 39

Υποχρέωση εκπροσώπησης άλλου οργανισμού 

συλλογικής διαχείρισης για χορήγηση 

πολυεδαφικών αδειών

(άρθρο 30 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας) 

1. Όταν ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που 
δεν χορηγεί ούτε προτίθεται να χορηγήσει πολυεδαφικές 
άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί των μουσικών 
έργων που ανήκουν στο δικό του ρεπερτόριο, ζητά από 
άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να συνάψει 
σύμβαση εκπροσώπησης, προκειμένου να εκπροσωπεί 
τα δικαιώματα αυτά, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρι-
σης, στον οποίο απευθύνεται το αίτημα, υποχρεούται να 
αποδεχθεί το αίτημα αυτό, εάν χορηγεί ήδη ή προτίθεται 
να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για την ίδια κατηγο-
ρία επιγραμμικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων που 
ανήκουν στο ρεπερτόριο ενός ή περισσότερων άλλων 
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. 

2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, στον οποίο 
απευθύνεται το αίτημα, απαντά στον αιτούντα οργανι-
σμό συλλογικής διαχείρισης εγγράφως και χωρίς αδικαι-
ολόγητη καθυστέρηση. Σε περίπτωση αρνητικής απά-
ντησης, αυτή πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6, ο οργα-
νισμός συλλογικής διαχείρισης, στον οποίο απευθύνεται 
το αίτημα, διαχειρίζεται το εκπροσωπούμενο ρεπερτό-
ριο του αιτούντος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης 
με τους ίδιους όρους με τους οποίους διαχειρίζεται το 
δικό του ρεπερτόριο.

4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, στον οποίο 
απευθύνεται το αίτημα, περιλαμβάνει το εκπροσωπού-
μενο ρεπερτόριο του αιτούντος οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης σε όλες τις προσφορές που απευθύνει στους 
παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών.

5. Τα έξοδα διαχείρισης για την υπηρεσία που παρέ-
χεται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον 
οποίο απευθύνεται το αίτημα από τον αιτούντα οργανι-
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σμό συλλογικής διαχείρισης, δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
εκείνα τα οποία θεωρούνται εύλογα στις περιστάσεις.

6. Ο αιτών οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διαθέ-
τει στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, στον οποίο 
απευθύνεται το αίτημα, τις πληροφορίες που σχετίζο-
νται με το δικό του μουσικό ρεπερτόριο και οι οποίες 
απαιτούνται για την παροχή πολυεδαφικών αδειών για 
επιγραμμικά δικαιώματα επί των μουσικών έργων. Αν οι 
πληροφορίες είναι ανεπαρκείς ή παρέχονται υπό μορφή 
που δεν επιτρέπει στον οργανισμό συλλογικής διαχείρι-
σης, όπου απευθύνεται το αίτημα, να συμμορφώνεται 
προς τις απαιτήσεις των άρθρων 33 έως 41, ο οργανισμός 
αυτός δικαιούται να χρεώνει τον αιτούντα οργανισμό για 
τα έξοδα που προκύπτουν ευλόγως κατά την εκπλήρωση 
των απαιτήσεων αυτών ή να αποκλείει τα έργα για τα 
οποία δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες ή τα οποία 
δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν. 

Άρθρο 40

Πρόσβαση σε πολυεδαφικές άδειες

(άρθρο 31 της Οδηγίας)

Αν ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν χο-
ρηγεί ή δεν προσφέρεται να χορηγήσει πολυεδαφικές 
άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων 
ή δεν επιτρέπει σε άλλον οργανισμό συλλογικής δια-
χείρισης να εκπροσωπεί τα δικαιώματα αυτά για τέτοιο 
σκοπό έως τις 10 Οκτωβρίου 2017, οι δικαιούχοι που 
έχουν εξουσιοδοτήσει τον εν λόγω οργανισμό συλλογι-
κής διαχείρισης να εκπροσωπεί τα επιγραμμικά δικαιώ-
ματά τους επί μουσικών έργων, μπορούν να ανακαλούν 
από τον οργανισμό αυτόν τα επιγραμμικά δικαιώματα 
επί μουσικών έργων για το σκοπό της χορήγησης πο-
λυεδαφικών αδειών για όλες τις επικράτειες, χωρίς να 
χρειάζεται να ανακαλέσουν τα επιγραμμικά δικαιώματα 
επί των μουσικών τους έργων για το σκοπό της χορήγη-
σης μονοεδαφικών αδειών, ούτως ώστε να χορηγούν 
οι ίδιοι πολυεδαφικές άδειες για τα επιγραμμικά τους 
δικαιώματα είτε μέσω οποιουδήποτε τρίτου, τον οποίον 
εξουσιοδοτούν σχετικά, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Η έγγραφη προει-
δοποίηση των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 12 εφαρμόζεται και στην πε-
ρίπτωση αυτή και η καταγγελία παράγει αποτελέσματα, 
όταν παρέλθει τρίμηνο από την υποβολή της έγγραφης 
προειδοποίησης.

Άρθρο 41

Ειδικές ρυθμίσεις

(άρθρο 32 της Οδηγίας)

Οι διατάξεις των άρθρων 33 έως 41 δεν εφαρμόζονται 
σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, όταν χορηγούν 
με βάση την προαιρετική συγκέντρωση των απαιτούμε-
νων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες του ελεύ-
θερου ανταγωνισμού, πολυεδαφική άδεια για επιγραμ-
μικά δικαιώματα επί μουσικών έργων, η οποία απαιτείται 
από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, προκειμένου αυτός να 
κοινοποιεί ή να θέτει στη διάθεση του κοινού τα ραδιο-
φωνικά ή τηλεοπτικά προγράμματά του, ταυτόχρονα με 
την αρχική εκπομπή τους ή μετά από αυτήν, καθώς και 

κάθε επιγραμμικό υλικό, στο οποίο συμπεριλαμβάνο-
νται οι προκαταρκτικές προεπισκοπήσεις (previews) που 
παράγονται από ή για το ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό 
και το οποίο έχει επικουρικό χαρακτήρα, σε σχέση με 
την αρχική εκπομπή των ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών 
προγραμμάτων του.

Άρθρο 42

Διαδικασία καταγγελίας

(άρθρο 33 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)

1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης θέτουν στη 
διάθεση των μελών τους και των οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης, για λογαριασμό των οποίων αναλαμβάνουν 
τη διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο συμβάσεων εκ-
προσώπησης, αποτελεσματικές και έγκαιρες διαδικασίες 
για τη διεκπεραίωση καταγγελιών, ιδίως σε σχέση με τη 
σύμβαση ανάθεσης για τη διαχείριση των δικαιωμάτων 
και τη λήξη αυτής ή την ανάκληση ή την καταγγελία των 
δικαιωμάτων, τους όρους εισδοχής μέλους, την είσπραξη 
των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους, τις κρα-
τήσεις και τις διανομές.

2. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, αναρτά 
με ευδιάκριτο τρόπο στην ιστοσελίδα του τα στοιχεία 
εκείνα που απαιτούνται προκειμένου να είναι εφικτή η 
υποβολή καταγγελιών, καθώς και το σχετικό πλαίσιο και 
τη διαδικασία που διέπουν την υποβολή και διεκπεραί-
ωση αυτών.

3. Αν υποβληθεί καταγγελία σε οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης, ο οργανισμός ενημερώνει τον καταγγέλ-
λοντα για τη λήψη της αμέσως και σε κάθε περίπτωση 
το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από 
την υποβολή της. Η καταγγελία κατατίθεται εγγράφως 
με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει ο καταγγέλλων σκόπι-
μο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο.

4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει 
να απαντά εγγράφως και αιτιολογημένα το αργότερο 
μέσα σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη 
της καταγγελίας. Εάν απαιτηθούν περαιτέρω στοιχεία 
από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, μπορεί να 
τα ζητήσει από τον καταγγέλλοντα εντός της ως άνω 
προθεσμίας. Σε αυτή την περίπτωση ο οργανισμός συλ-
λογικής διαχείρισης οφείλει να απαντήσει εγγράφως και 
αιτιολογημένα το αργότερο μέσα σε επτά (7) εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα λήψης των συμπληρωματικών 
στοιχείων.

Άρθρο 43

Γνωστοποίηση ενδεχόμενων παραβιάσεων 

(άρθρο 36 παράγραφος 2 της Οδηγίας)

1. Τα μέλη ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, 
οι δικαιούχοι, οι χρήστες, οι οργανισμοί συλλογικής δι-
αχείρισης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να 
γνωστοποιούν στον ΟΠΙ εγγράφως ή με οποιονδήποτε 
τρόπο κρίνουν σκόπιμο, στον οποίο συμπεριλαμβάνε-
ται και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δραστηριότητες ή 
καταστάσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη τους συνιστούν 
παραβίαση των διατάξεων του παρόντος νόμου ή του 
ν. 2121/1993.
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2. Ο ΟΠΙ μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την πα-
ραλαβή της γνωστοποίησης ενημερώνει τον αποστολέα 
για τη λήψη της και την κοινοποιεί σε αυτόν τον οποίον 
αφορά και στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, μέσω των 
αρμόδιων υπηρεσιών του ή/και του ΟΠΙ ή/και άλλων 
συναρμόδιων Υπουργείων, οφείλει να διερευνά την εν 
λόγω δραστηριότητα ή κατάσταση και προς το σκοπό 
αυτόν μπορεί να ζητά τόσο από αυτόν που προέβη στη 
γνωστοποίηση όσο και από αυτόν τον οποίον αφορά, 
να προσκομίσει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο στοιχείο 
κρίνει σκόπιμο. Επίσης, κατά τη διαδικασία της έρευνας 
του άρθρου 46, καλείται αυτός, τον οποίον αφορά η εν 
λόγω γνωστοποίηση, να δεχθεί απρόσκοπτα την έρευνα 
και να υποβάλει σε όσους διενεργούν τον έλεγχο όλα τα 
αιτούμενα έγγραφα, στοιχεία και δεδομένα, καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη αιτούμενη πληροφορία, στο πλαίσιο 
αυτής της έρευνας, εντός της εύλογης προθεσμίας που 
τάσσεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
Για την έρευνα που διατάσσεται από το Υπουργείο Πολι-
τισμού και Αθλητισμού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
άρθρου 46. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του ΟΠΙ, ενημερώνει 
τον αποστολέα της γνωστοποίησης για το αποτέλεσμα 
της έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Αν διαπιστωθεί παράβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των άρθρων 46 έως 47.

Άρθρο 44

Εναλλακτική επίλυση διαφορών

(άρθρο 34 Οδηγίας)

1. Οι διαφορές μεταξύ των οργανισμών συλλογικής δι-
αχείρισης, των οργανισμών συλλογικής προστασίας, των 
μελών των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των 
οργανισμών συλλογικής προστασίας, των δικαιούχων 
ή των χρηστών, που γεννώνται από την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος νόμου και του ν. 2121/1993, 
μπορεί, εάν το επιθυμούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, να 
υπάγονται σε διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3898/2010 (Α΄211). 

2. Σε διαμεσολάβηση μπορεί να υπάγονται, επίσης, 
διαφορές που σχετίζονται με οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης που χορηγεί ή προσφέρεται να χορηγήσει 
πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί 
μουσικών έργων και, ιδίως: α) διαφορές με υφιστάμενο 
ή δυνητικό πάροχο επιγραμμικής υπηρεσίας σχετικά με 
την εφαρμογή των άρθρων 22, 34, 35 και 36, β) διαφορές 
με έναν ή περισσότερους δικαιούχους σχετικά με την 
εφαρμογή των άρθρων 34 έως 40 και γ) διαφορές με 
άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης σχετικά με την 
εφαρμογή των άρθρων 34 έως 39.

3. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, 
συντάσσεται πρακτικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ-
θρου 9 του ν. 3898/2010. Η διαδικασία διαμεσολάβη-
σης δεν θίγει το δικαίωμα προσφυγής των μερών στα 
δικαστήρια. Τα μέρη μπορεί να υπαγάγουν τη διαφορά 
στη διαμεσολάβηση είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της 
εκκρεμοδικίας. Σε περίπτωση που η διαφορά υπαχθεί 
στη διαμεσολάβηση, αποκλείεται η άσκηση αγωγής πριν 

από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης. 
Αν υπαχθεί κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, το δικα-
στήριο σε κάθε στάση της δίκης, αν τα μέρη συμφωνούν, 
αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης σε σύντομη δικά-
σιμο και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου.

Άρθρο 45

(άρθρο 35 παράγραφος 2 της Οδηγίας)

Το άρθρο 44 δεν θίγει το δικαίωμα των μερών να 
διεκδικούν και να προασπίζονται τα δικαιώματά τους 
προσφεύγοντας παράλληλα στα δικαστήρια.

Άρθρο 46

Επιβολή κυρώσεων

(άρθρο 36 παράγραφος 3 εδάφια πρώτο

και δεύτερο της Οδηγίας)

1. Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου 
ή του ν. 2121/1993 από οργανισμό συλλογικής διαχείρι-
σης ή προστασίας ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης 
ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50 επι-
σύρει την επιβολή, σωρευτικώς ή διαζευκτικώς, των πα-
ρακάτω κυρώσεων, με βάση την κατωτέρω διαδικασία:

α) διοικητικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) έως 
διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ,

β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λει-
τουργίας.

2. Επιβολή κυρώσεων επιφέρει και η μερική ή ολική 
άρνηση συνεργασίας των οργανισμών ή των ανεξαρ-
τήτων οντοτήτων της παραγράφου 1 με τον Υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον ΟΠΙ στο πλαίσιο του 
παρόντος νόμου και του ν. 2121/1993, στην οποία εμπί-
πτει και η μη προσκόμιση στοιχείων, η άρνηση επίδειξης 
αιτούμενων βιβλίων και λοιπών εγγράφων και η μη χο-
ρήγηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων τους. 

3. Για την επιλογή του είδους της κύρωσης και για την 
επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η 
σοβαρότητα και η βαρύτητα της παράβασης, η διάρκειά 
της, εάν έχει προηγηθεί από τον Υπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού προειδοποίηση για συμμόρφωση για την 
ίδια παράβαση, η επανάληψη της παράβασης, η τέλεση 
άλλης παράβασης στο παρελθόν, το ύψος των ακαθάρι-
στων εσόδων και η εν γένει οικονομική κατάσταση των 
οργανισμών ή των ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης 
της παραγράφου 1.

4. Εάν συγκεκριμένη παράβαση διαπιστωθεί για πρώτη 
φορά, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανάλο-
γα με τη βαρύτητά της, μπορεί να απευθύνει σύσταση 
συμμόρφωσης και να θέσει εύλογη προθεσμία συμμόρ-
φωσης. Εάν ο οργανισμός ή η ανεξάρτητη οντότητα δεν 
συμμορφωθεί πλήρως μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, 
εφαρμόζεται η παράγραφος 1. Η συμμόρφωση ή μη του 
οργανισμού διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από 
αιτιολογημένη εισήγηση του ΟΠΙ. 

5. Για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του πα-
ρόντος νόμου ή του ν. 2121/1993 από τους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας ή τις ανεξάρτητες 
οντότητες διαχείρισης της παραγράφου 1, διενεργείται 
έρευνα, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από καταγγελία. Την 
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έρευνα αυτή διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή/και άλλα συ-
ναρμόδια Υπουργεία ή ο ΟΠΙ. 

6. Η απόφαση για την έρευνα μπορεί να περιλαμβά-
νει και έλεγχο από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές-
λογιστές ή υπηρεσίες ελέγχου άλλων συναρμόδιων 
Υπουργείων, με εντολή που δίνεται με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά 
περίπτωση τυχόν αρμόδιου Υπουργού. Αν διαπιστωθεί 
παράβαση, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού 
μπορεί να καταλογίσει το συνολικό κόστος του ελέγχου 
στον ελεγχόμενο οργανισμό ή ανεξάρτητη οντότητα της 
παραγράφου 1. Η καταβολή του κόστους αυτού, όπως 
και ενδεχόμενου διοικητικού προστίμου, επιβαρύνει τα 
προβλεπόμενα από το νόμο διαχειριστικά έξοδα του 
οργανισμού ή της ανεξάρτητης οντότητας της παρα-
γράφου 1. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο οργανισμός 
ή η ανεξάρτητη οντότητα της παραγράφου 1 που ελέγ-
χεται υποχρεούται να θέτει αμελλητί στη διάθεση όσων 
διενεργούν την έρευνα οποιοδήποτε στοιχείο κρίνουν 
οι τελευταίοι απαραίτητο. Σε περίπτωση άρνησης ή πα-
ρεμπόδισης όσων διενεργούν την έρευνα στην άσκη-
ση των καθηκόντων τους, αυτοί μπορούν να ζητούν 
τη συνδρομή των εισαγγελικών αρχών και κάθε άλλης 
αρμόδιας αρχής.

7. Τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει διεξαχθεί 
γνωστοποιούνται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και στον ΟΠΙ. Ο ΟΠΙ καλεί τον αντίστοιχο οργα-
νισμό ή ανεξάρτητη οντότητα σε ακρόαση, σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Μετά την ακρόαση, ο ΟΠΙ 
διαβιβάζει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
τις απόψεις του ελεγχόμενου οργανισμού ή ανεξάρ-
τητης οντότητας, συντάσσει έκθεση και υποβάλλει αι-
τιολογημένη εισήγηση στον Υπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού για την έκδοση απόφασης διαπίστωσης της 
παράβασης και επιβολής κυρώσεων της παραγράφου 1. 
Ο Υπουργός, σε περίπτωση παράβασης, με την επιφύ-
λαξη της παραγράφου 4, εκδίδει απόφαση με την οποία 
διαπιστώνεται η παράβαση και επιβάλλεται κύρωση.

Η απόφαση επιδίδεται στον οργανισμό ή την ανεξάρ-
τητη οντότητα της παραγράφου 1 και δημοσιοποιείται με 
ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του και στην ιστοσελίδα 
του ΟΠΙ.

8. Η προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας των 
οργανισμών ή των ανεξαρτήτων οντοτήτων της παρα-
γράφου 1 επιβάλλεται για χρονικό διάστημα έως έξι (6) 
μηνών, κατά το οποίο αναστέλλεται η λειτουργία τους, 
εκτός από την ικανότητα παράστασής του σε εκκρεμείς 
δίκες.

9. Η απόφαση προσωρινής ανάκλησης της άδειας λει-
τουργίας των οργανισμών ή των ανεξαρτήτων οντοτή-
των της παραγράφου 1 τίθεται σε ισχύ ένα (1) μήνα μετά 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση οριστικής ανάκλησης τίθεται σε ισχύ τρεις 
(3) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

10. Η απόφαση της προσωρινής ή της οριστικής ανά-
κλησης της άδειας λειτουργίας των οργανισμών ή των 

ανεξαρτήτων οντοτήτων της παραγράφου 1 δημοσιεύ-
εται και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Το ύψος του διοικητικού προστίμου αναπροσαρ-
μόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του 
ΟΠΙ.

Άρθρο 47

Είσπραξη προστίμου

Η υπουργική απόφαση για επιβολή προστίμου απο-
τελεί εκτελεστό τίτλο, βάσει του οποίου το πρόστιμο 
εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) 
«Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων». 

Άρθρο 48

Ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ των αρμόδιων αρχών

(άρθρο 37 της Οδηγίας)

1. Ο ΟΠΙ απαντά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
σε αίτηση που υποβάλλει αρμόδια αρχή άλλου κράτους- 
μέλους της ΕΕ για πληροφορίες σε ζητήματα σχετικά με 
την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 54, και ιδίως σχετικά 
με τις δραστηριότητες οργανισμών συλλογικής διαχεί-
ρισης και ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης που εί-
ναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αίτηση είναι δεόντως αιτιολογημένη. 

2. Όταν ο ΟΠΙ θεωρεί ότι οργανισμός συλλογικής δι-
αχείρισης, που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος-
μέλος της ΕΕ και ασκεί δραστηριότητα εντός της ελλη-
νικής επικράτειας, ενδέχεται να μην συμμορφώνεται με 
τις διατάξεις του εθνικού δικαίου του κράτους-μέλους 
στο οποίο είναι εγκατεστημένος και οι οποίες έχουν 
τεθεί για την προσαρμογή στην Οδηγία, διαβιβάζει, με 
κοινοποίηση στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
όλες τις σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια αρχή του 
κράτους-μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο ορ-
γανισμός. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να συνοδεύ-
ονται από αίτηση προς την αρχή να λάβει κατάλληλα 
μέτρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Εάν ο ΟΠΙ 
λάβει αντίστοιχες πληροφορίες ή/και αίτηση από αρμό-
δια αρχή άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ για οργανισμό 
συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένος στην 
ελληνική επικράτεια αλλά δραστηριοποιείται στο άλλο 
κράτος μέλος, διαβιβάζει την αίτηση ή τις πληροφορίες 
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και εισηγείται 
τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Ο ΟΠΙ παρέχει αιτιολο-
γημένη απάντηση στην αρμόδια αρχή εντός τριών (3) 
μηνών από τη λήψη της αίτησης.

3. Ο ΟΠΙ, κατόπιν κοινοποίησης στον Υπουργό Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, μπορεί να υποβάλει τα ανα-
φερόμενα στην παράγραφο 2 ζητήματα στην Ομάδα 
Εμπειρογνωμόνων.

Άρθρο 49 

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

(άρθρο 42 της Οδηγίας)

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος νόμου 
υπόκειται στις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50).
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Άρθρο 50 

Συλλογική διαχείριση από ανεξάρτητες 

οντότητες διαχείρισης 

με δεσπόζουσα θέση

Ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης που είτε προϋπάρ-
χουν είτε συσταθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόμου και οι οποίες ασκούν συλλογική διαχείριση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δι-
καιωμάτων και έχουν δεσπόζουσα θέση στην ελληνική 
αγορά στην κατηγορία που εκπροσωπούν, υποχρεούνται 
να προβλέψουν στο καταστατικό τους τη λειτουργία γε-
νικής συνέλευσης των μελών και εποπτικού συμβουλίου, 
σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 9 και την 
παράγραφο 8 του άρθρου 10. Στις υφιστάμενες κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος ανεξάρτητες οντότητες 
εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις του παρόντος νόμου, 
που αφορούν στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρι-
σης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διατάξεων 
των άρθρων 7 και 28 και των διατάξεων για την υπο-
χρεωτική συλλογική διαχείριση, καθώς και οι διατάξεις 
του ν. 2121/1993, συμπεριλαμβανομένης της παρ. 2 
του άρθρου 69 του ν. 2121/1993, όπως η παράγραφος 
αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 7 του 
ν. 2819/2000 (Α΄ 84). 

Άρθρο 51

Επίτροπος Εξυγίανσης 

1. Σε περίπτωση που οργανισμός συλλογικής διαχεί-
ρισης ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 
50 αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρημα-
τικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, ως 
τέτοιων νοουμένων και των δικαιούχων που του/της 
έχουν αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους, 
κατά τρόπο γενικό και μόνιμο (παύση πληρωμών), το 
αρμόδιο δικαστήριο, ύστερα από αίτηση της συνέλευ-
σης των πιστωτών ή του εποπτικού συμβουλίου ή του 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν εισή-
γησης του ΟΠΙ, δύναται να αναθέσει στον σύνδικο την 
αποκλειστική αρμοδιότητα εξυγίανσης του οργανισμού 
συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας 
διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας του άρθρου 
50. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της πτω-
χευτικής νομοθεσίας.

2.α) Σε περίπτωση παρούσας ή επαπειλούμενης αδυ-
ναμίας εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών 
υποχρεώσεων των νομικών προσώπων της παραγρά-
φου 1 ή σε περίπτωση σοβαρού οικονομικού ή διαχει-
ριστικού προβλήματος, που θέτει σε διακινδύνευση τα 
δικαιώματα των δικαιούχων, ο Υπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού δύναται να υποβάλει αίτηση στο μονομελές 
Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου έχει την έδρα του 
ο οργανισμός ή η οντότητα, για τον ορισμό Επιτρόπου 
Εξυγίανσης και ενός αναπληρωτή του προτείνοντας, 
πέντε (5) πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επαγγελ-
ματικής εμπειρίας σε ζητήματα διοίκησης επιχειρήσεων 
ή οικονομικών ύστερα από κατάλογο προσώπων που 
εισηγείται ο ΟΠΙ ή το εποπτικό συμβούλιο. Ο Επίτροπος 
Εξυγίανσης έχει ιδίως την εξουσία της εξυγίανσης του 
οργανισμού ή της οντότητας. 

β) Το δικαστήριο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκού-
σιας δικαιοδοσίας. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίζε-
ται δικάσιμος εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή 
της. Το δικαστήριο επιλέγει το πρόσωπο που θα οριστεί 
Επίτροπος Εξυγίανσης και τον αναπληρωτή του, εντός 
δεκαπέντε (15), ημερών από τη συζήτηση, λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν τα προσόντα των προτεινόμενων προσώπων.

Το δικαστήριο καθορίζει επίσης τη διάρκεια του ορι-
σμού του, η οποία είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους, και 
αποφασίζει για τη δυνατότητα του Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού να παρατείνει τη διάρκεια του ορισμού 
του Επιτρόπου μέχρι δύο (2) έτη, καθώς και για την ευχέ-
ρεια του Υπουργού να παύει τον Επίτροπο, εάν συντρέ-
χουν σοβαροί λόγοι, με ειδική αιτιολογία, πριν από τη 
λήξη του χρόνου για τον οποίο ορίστηκε. Η απόφαση του 
δικαστηρίου δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα 
μέσα και αναστολή της ισχύος της απόφασης δεν χωρεί.

γ) Από τη δημοσίευση της απόφασης του δικαστη-
ρίου ο Επίτροπος αναλαμβάνει τη διοίκηση του νομικού 
προσώπου, υποκαθιστώντας τα καταστατικά όργανα 
διοίκησης και διαχείρισης στην άσκηση των εξουσιών 
τους. Ο Επίτροπος αξιολογεί την οικονομική, διοικητική 
και οργανωτική κατάσταση του νομικού προσώπου της 
παραγράφου 1 και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπά-
θεια για την εξυγίανση του οργανισμού ή της οντότη-
τας. Ο Επίτροπος αναλαμβάνει την εκπροσώπηση του 
νομικού προσώπου της παραγράφου 1 έναντι τρίτων, 
δικαστικά και εξώδικα, καθώς και τη διεκπεραίωση των 
καθημερινών του συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης 
και της σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και της υπο-
βολής φορολογικών δηλώσεων, ενώ αναστέλλεται για 
τη διάρκεια της εξυγίανσης η υποχρέωση έγκρισης των 
οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση 
των μετόχων. 

Ο Επίτροπος δύναται να ασκεί  στο όνομα των νομικών 
προσώπων της παραγράφου 1 κάθε ένδικο βοήθημα ή  
μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων τους και των 
μελών τους, συμπεριλαμβανομένων αγωγών αποζημίω-
σης κατά  προσώπων της διοίκησης ή  του προσωπικού , 
εφόσον με πράξεις ή  παραλείψεις τους ζημίωσαν τον 
οργανισμό  συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη 
οντότητα διαχείρισης. Οι εργαζόμενοι του οργανισμού 
συλλογικής διαχείρισης υποχρεούνται να παρέχουν στον 
Επίτροπο οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία τους ζη-
τηθεί και να διευκολύνουν την άσκηση των καθηκόντων 
του.

Ο διορισμός του Επιτρόπου δεν συνεπάγεται την ακύ-
ρωση, καταγγελία ή τροποποίηση συμφωνιών, το ληξι-
πρόθεσμο οποιουδήποτε χρέους του νομικού προσώ-
που της παραγράφου 1 ούτε την αναστολή των ατομικών 
διώξεων κατά των μελών της διοίκησης. 

δ) Η αμοιβή του Επιτρόπου Εξυγίανσης προσδιορίζεται 
ελεύθερα από το δικαστήριο, βάσει της εισήγησης του 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στην αίτησή του, 
όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά από πρόταση του ΟΠΙ, 
λαμβάνοντας υπόψη την αξία της περιουσίας των νομι-
κών προσώπων της παραγράφου 1, το χρόνο της απα-
σχόλησης του Επιτρόπου και το ωφέλιμο αποτέλεσμα 
της δραστηριότητάς του για τα συμφέροντα των μελών. 
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Η αμοιβή του Επιτρόπου Εξυγίανσης καταβάλλεται 
μηνιαίως και μαζί με τα λοιπά έξοδα της Εξυγίανσης 
επιβαρύνουν καταρχάς τον προϋπολογισμό του ΟΠΙ. 
Για την υποβοήθηση του έργου του Επιτρόπου, ο ΟΠΙ 
δύναται, μετά από πρόταση του Επιτρόπου, να συνά-
πτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με νομικούς, οικο-
νομικούς ή τεχνικούς συμβούλους, ύστερα από έγκριση 
των προσώπων και της αμοιβής τους από τον Υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Επιτρέπεται η απόσπαση 
στον ΟΠΙ τακτικών υπαλλήλων Υπουργείων, Ανεξάρτη-
των Αρχών, καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα 
με το ν. 4440/2016 (Α΄ 224), οι οποίοι διατίθενται για την 
υποβοήθηση του έργου του Επιτρόπου. Οι αποσπασμέ-
νοι υπάλληλοι λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της 
οργανικής τους θέσης και η καταβολή τους βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του ΟΠΙ. 

Η διάρκεια των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών δεν 
δύναται να υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας του Επι-
τρόπου. 

Σχετικά με την αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου των προσώπων που 
υποβοηθούν τον Επίτροπο, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 2 της παρ. Γ΄ του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Η αποζημίωση για 
την ως άνω καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
απασχόληση βεβαιώνεται από τον Επίτροπο και βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του ΟΠΙ. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι λεπτομέ-
ρειες καταβολής-επιστροφής από τα νομικά πρόσωπα 
της παραγράφου 1 στον ΟΠΙ ποσού ίσου με τις δαπά-
νες (ιδίως αμοιβή Επιτρόπου, λοιπά έξοδα Εξυγίανσης, 
αποδοχές και συμβάσεις) που επιβαρύνουν τον προϋ-
πολογισμό του ΟΠΙ για την Εξυγίανση των νομικών προ-
σώπων της παραγράφου 1. Το ποσό αυτό επιβαρύνει τα 
προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο διαχειριστικά έξοδα 
των νομικών προσώπων της παραγράφου 1.

ε) Ο Επίτροπος Εξυγίανσης ευθύνεται μόνο για δόλο 
και βαριά αμέλεια. Ο Επίτροπος Εξυγίανσης δεν προσω-
ποκρατείται ούτε υπέχει οποιαδήποτε αστική, ποινική ή 
άλλη ευθύνη για χρέη της υπό εξυγίανση εταιρίας, ανε-
ξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους και το χρόνο 
στον οποίο ανάγονται.

Άρθρο 52

Προσβολή δικαιωμάτων στο διαδίκτυο

1. Στο ν. 2121/1993, μετά το άρθρο 66Δ, προστίθεται 
άρθρο 66Ε, με τίτλο «Κυρώσεις για προσβολές δικαιω-
μάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιω-
μάτων στο διαδίκτυο» ως εξής:

«1. Αν προσβάλλεται στο διαδίκτυο δικαίωμα πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα, ο δικαιούχος 
μπορεί να ακολουθήσει την περιγραφόμενη στις επό-
μενες παραγράφους διαδικασία. Ως δικαιούχος για τις 
ανάγκες του παρόντος άρθρου νοείται ο δικαιούχος του 
οποίου το δικαίωμα προσβάλλεται στο διαδίκτυο, καθώς 
και οποιοσδήποτε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης 
ή προστασίας, στον οποίο έχει ανατεθεί η διαχείριση ή 

η προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
συγγενικών δικαιωμάτων. Η παρούσα διαδικασία δεν 
εφαρμόζεται στις περιπτώσεις προσβολών που τελού-
νται από τελικούς χρήστες με την τηλεφόρτωση έργων 
(downloading) ή με τη ρευμάτωση δεδομένων συνεχούς 
ροής (streaming) ή σε περιπτώσεις ανταλλαγής αρχείων 
μέσω ομότιμων δικτύων (peer to peer), οι οποίες επιτρέ-
πουν την απευθείας ανταλλαγή μεταξύ τελικών χρηστών 
έργων σε ψηφιακή μορφή ή σε περιπτώσεις παροχής 
υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων με την τεχνική 
υπολογιστικού νέφους (cloud computing). Η παρούσα 
διαδικασία δεν θίγει τη διαδικασία που προβλέπεται από 
τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων 
Χώρου (domain names) με κατάληξη. gr της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 
ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση της ΕΕΤΤ.

2. Για την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέ-
πεται στο παρόν άρθρο συνιστάται, με απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Επιτροπή για τη 
γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, η 
οποία συνεπικουρείται από το προσωπικό του ΟΠΙ. Η Επι-
τροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΙ με αναπληρωτή 
του τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΟΠΙ, έναν εκπρόσωπο της ΕΕΤΤ και τον αναπληρωτή 
του, που τους ορίζει ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ, έναν εκπρό-
σωπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα και τον αναπληρωτή του, οριζόμενους από 
τον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο 
πρόεδρος του ΟΠΙ και γραμματέας είναι ο εκπρόσωπος 
της ΕΕΤΤ. Η Επιτροπή έχει τριετή θητεία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότη-
ση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. 
Για τον καθορισμό της αμοιβής των συμμετεχόντων 
στην Επιτροπή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 21 
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
όμοιες του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). Στην 
απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται και το τέλος 
που καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος υπέρ του ΟΠΙ μαζί με 
την αίτησή του στην Επιτροπή ως τέλος εξέτασης της 
υπόθεσής του. Το τέλος αυτό προκαταβάλλεται και απο-
τελεί απαραίτητη προϋπόθεση έναρξης της διαδικασίας.

4. Ο δικαιούχος υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση είτε 
αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά για άρση της προ-
σβολής. Συμπληρώνει την ειδικά προδιατυπωμένη και 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ αίτηση προς την 
Επιτροπή, στην οποία επισυνάπτει κάθε έγγραφο που 
αναφέρεται σε αυτήν ως υποχρεωτικό, καθώς και κάθε 
άλλο στοιχείο πρόσφορο να αποδείξει το δικαίωμά του. 
Προϋπόθεση του παραδεκτού υποβολής της αίτησης 
είναι ο δικαιούχος να έχει κάνει χρήση της αντίστοιχης 
διαδικασίας που προβλέπεται από τον πάροχο και η δι-
αδικασία αυτή, ενώ έχει ολοκληρωθεί εντός εύλογου 
χρόνου, να μην έχει τελεσφορήσει.

5. Η Επιτροπή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών 
από τη λήψη της αίτησης αποφασίζει είτε: α) να θέ-
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σει την υπόθεση στο αρχείο είτε β) να συνεχίσει τη 
διαδικασία.

α) Η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με πράξη της Επι-
τροπής, στην οποία αναφέρονται τουλάχιστον ένας από 
τους ακόλουθους λόγους:

αα) μη χρήση της προδιατυπωμένης αίτησης, 
ββ) έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης,
γγ) ύπαρξη εκκρεμοδικίας μεταξύ των ίδιων μερών 

ή έκδοση οριστικής απόφασης επί της εξεταζόμενης 
διαφοράς,

δδ) έλλειψη αρμοδιότητας,
εε) έλλειψη λόγων και επαρκών αποδεικτικών στοι-

χείων (προδήλως αβάσιμη),
στστ) απόσυρση της αίτησης πριν από την εξέτασή 

της,
ζζ) μη καταβολή του τέλους εξέτασης της υπόθεσης 

σύμφωνα με την παράγραφο 3 και,
ηη) λήψη άδειας χρήσης δικαιωμάτων.
β) Αν συνεχιστεί η διαδικασία, η Επιτροπή ενημερώνει 

ταυτόχρονα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη 
λήψη της αίτησης τους παρόχους πρόσβασης στο δια-
δίκτυο και, όπου είναι εφικτό, τον πάροχο υπηρεσίας 
φιλοξενίας και τους διαχειριστές ή/και τους ιδιοκτήτες 
των αναφερόμενων στην αίτηση ιστοσελίδων. Η γνω-
στοποίηση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τον ακριβή 
προσδιορισμό των δικαιωμάτων που υποστηρίζεται 
ότι προσβάλλονται, τις διατάξεις του νόμου που κατά 
δήλωση του δικαιούχου παραβιάζονται, περίληψη των 
γεγονότων και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των 
αποδεικτικών στοιχείων, το αρμόδιο πρόσωπο προς το 
οποίο μπορεί να υποβληθούν αντιρρήσεις, τους όρους 
τερματισμού της διαδικασίας και αναφορά της δυνα-
τότητας εκούσιας συμμόρφωσης των εμπλεκομένων. 
Ο αποδέκτης της ως άνω γνωστοποίησης μπορεί να συμ-
μορφωθεί εκουσίως στο αίτημα του αιτούντος ή να λάβει 
από αυτόν τη σχετική άδεια εντός δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία της λήψης της γνωστο-
ποίησης. Εναλλακτικά μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις 
στην Επιτροπή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία της λήψης της γνωστοποίησης απο-
στέλλοντας ταυτόχρονα όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, 
από τα οποία προκύπτει, ιδίως, ότι δεν υφίσταται προ-
σβολή. Οι προθεσμίες αυτές μπορούν να παραταθούν 
ως το διπλάσιο με απόφαση της Επιτροπής. Στην περί-
πτωση της εκούσιας συμμόρφωσης του αποδέκτη της 
γνωστοποίησης εκδίδεται απόφαση της Επιτροπής στην 
οποία αναφέρεται ρητά η οικειοθελής συμμόρφωσή του. 
Στην περίπτωση της λήψης άδειας χρήσης δικαιωμάτων 
η υπόθεση τίθεται στο αρχείο. Μετά τη λήξη της προ-
θεσμίας για υποβολή αντιρρήσεων και όπου κρίνεται 
απαραίτητο, η Επιτροπή αιτείται από οποιοδήποτε μέ-
ρος την προσκόμιση επιπλέον στοιχείων εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών.

6. Η Επιτροπή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 
τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών εξετάζει την υπόθεση 
και το αργότερο εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών 
από την υποβολή της αίτησης κοινοποιεί στους αποδέ-
κτες τής γνωστοποίησης και στον αιτούντα απόφαση 
με την οποία: 

α) είτε θέτει την υπόθεση στο αρχείο με αιτιολογημένη 
πράξη της, αν δεν διαπιστωθεί προσβολή δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικών δικαιωμάτων, 

β) είτε, αν διαπιστωθεί προσβολή, εκδίδει αιτιολογη-
μένη απόφασή της, με την οποία καλεί τους αποδέκτες 
αυτής να συμμορφωθούν με αυτήν εντός προθεσμίας 
όχι μεγαλύτερης των τριών (3) εργάσιμων ημερών από 
την επίδοσή της προς αυτούς. 

Σε περίπτωση που οι προθεσμίες της παραγράφου 
5 παραταθούν με απόφαση της Επιτροπής βάσει του 
έβδομου εδαφίου της, η προθεσμία των σαράντα (40) 
εργασίμων ημερών του πρώτου εδαφίου της παρού-
σας επεκτείνεται σε εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες. Εάν η 
Επιτροπή διαπιστώσει ότι το δικαίωμα πνευματικής ιδι-
οκτησίας ή το συγγενικό δικαίωμα προσβάλλεται, καλεί 
τους αποδέκτες της γνωστοποίησης να απομακρύνουν 
το περιεχόμενο που προσβάλλει το δικαίωμα από την 
ιστοσελίδα στην οποία αυτό έχει αναρτηθεί παράνομα ή 
να διακόψουν την πρόσβαση σε αυτό. Εάν η ιστοσελίδα 
στην οποία βρίσκεται το περιεχόμενο φιλοξενείται σε 
διακομιστή (server) που βρίσκεται εντός της ελληνικής 
επικράτειας, η Επιτροπή καλεί τους αποδέκτες της γνω-
στοποίησης να απομακρύνουν το συγκεκριμένο περιε-
χόμενο. Σε περίπτωση προσβολών μεγάλης κλίμακας, 
η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει αντί για την απομά-
κρυνση του περιεχομένου διακοπή της πρόσβασης σε 
αυτό. Αν η ιστοσελίδα φιλοξενείται σε διακομιστή εκτός 
της ελληνικής επικράτειας, η Επιτροπή καλεί τον πάροχο 
πρόσβασης στο διαδίκτυο να διακόψει την πρόσβαση 
στο περιεχόμενο.

7. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς το διατακτικό 
της απόφασης, η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμο ποσού 
πεντακοσίων (500) έως χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε 
ημέρα μη συμμόρφωσης. Μεταξύ των κριτηρίων που 
λαμβάνονται υπόψη είναι η βαρύτητα της προσβολής και 
η επανάληψή της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται 
η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου, οι 
αρμόδιες υπηρεσίες είσπραξης, καθώς και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα. 

8. Η έναρξη της διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής 
δεν αναστέλλει ούτε επηρεάζει την άσκηση αξιώσεων 
για την ίδια διαφορά ενώπιον των δικαστηρίων. Αν όμως 
έχει ασκηθεί προσφυγή από τον ίδιο αιτούντα με το ίδιο 
αίτημα ενώπιον των δικαστηρίων, η υπόθεση τίθεται στο 
αρχείο από την Επιτροπή. Επίσης, η έκδοση απόφασης 
από την Επιτροπή δεν στερεί από τα εμπλεκόμενα μέρη 
το δικαίωμα να διεκδικήσουν την προστασία των έν-
νομων συμφερόντων τους ενώπιον των δικαστηρίων.».

2. Στο άρθρο 4 του ν. 2225/1994 (Α΄ 121), μετά την 
παράγραφο 1.γ, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 11 του ν. 4416/2016 (Α΄160), προστίθεται παρά-
γραφος δ΄ ως εξής:

«δ. Επιτρέπεται, επίσης, η άρση του απορρήτου για τη 
διακρίβωση της προσβολής που τελείται στο διαδίκτυο 
σε βαθμό κακουργήματος δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που προβλέ-
πονται στο ν. 2121/1993 (Α΄ 25).».
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Άρθρο 53

Μεταβατικές διατάξεις

(άρθρο 5 παράγραφος 8 εδάφιο 

δεύτερο της Οδηγίας)

1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι ανε-
ξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 50, που 
λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
μου- με την έννοια ότι είναι υφιστάμενοι οργανισμοί συλ-
λογικής διαχείρισης του ν. 2121/1993, που εμπίπτουν 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε μία από τις 
ανωτέρω κατηγορίες - οφείλουν να προσκομίσουν στον 
ΟΠΙ τροποποιημένο το καταστατικό τους εντός έξι (6) 
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ει-
δικά, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που θα με-
τατραπούν σε ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης με τα 
χαρακτηριστικά του άρθρου 50, πρέπει στο καταστατικό 
τους να προβλέψουν γενική συνέλευση και εποπτικό 
συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νό-
μου. Έως τότε τεκμαίρεται ότι οι οργανισμοί συλλογικής 
διαχείρισης, οι οργανισμοί συλλογικής προστασίας και οι 
ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 50 λει-
τουργούν νόμιμα, οι υφιστάμενες εγκρίσεις λειτουργίας 
τους συνεχίζουν να ισχύουν και εφαρμόζονται σε αυ-
τούς όλες οι διατάξεις του ν. 2121/1993 και του παρόντος 
νόμου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους μετά την 
παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, εφαρμόζονται οι δι-
ατάξεις των άρθρων 46 και 47 περί επιβολής κυρώσεων.

2. Οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης που λειτουρ-
γούν εντός της ελληνικής επικράτειας κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου οφείλουν εντός έξι (6) μηνών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να προβούν 
στη γνωστοποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 4. Η 
μη γνωστοποίηση εντός της ως άνω προθεσμίας συνεπά-
γεται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία 
των άρθρων 46 και 47.

3. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να 
ενημερώσει για τα δικαιώματα των παραγράφων 1 έως 
5 του άρθρου 12 και του άρθρου 14 όλους τους δικαι-
ούχους που του έχουν ήδη αναθέσει τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 12, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
με οποιονδήποτε άλλον τρόπο κρίνει πρόσφορο, το αρ-
γότερο εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου.

4. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγρα-
φο 3 και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του 
άρθρου 13 αντίστοιχα αρχίζουν να ισχύουν από τις 15 
Νοεμβρίου 2017.

5. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο 
της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 
17, στην παράγραφο 5 του άρθρου 22 και στο άρθρο 42 
εκπληρώνονται από τις 15 Νοεμβρίου 2017.

6. Η υποχρέωση του δευτέρου εδαφίου της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 18 ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 
2019. Από την 1η Νοεμβρίου 2017, τα έξοδα διαχείρισης 
του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν συνολικά κατά μέσο όρο ποσοστό 25% 
των ακαθάριστων εσόδων του από δικαιώματα, εξαι-

ρουμένων των δαπανών δικαστικής διεκδίκησης των 
δικαιωμάτων των μελών του, όπως αυτά περιγράφονται 
στο άρθρο 18, και από την 1η Νοεμβρίου 2018 τα έξοδα 
διαχείρισής του δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά 
κατά μέσο όρο ποσοστό 22% των ακαθάριστων εσόδων 
του από δικαιώματα. Η υποχρέωση της παραγράφου 5 
του άρθρου 18 ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 2019.

7. Οι ατομικές δηλώσεις προς τη γενική συνέλευση 
των μελών των προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης και των μελών του εποπτικού συμβουλίου 
που αναφέρονται αντιστοίχως στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 31 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 υπο-
βάλλονται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου.

8. Οι υποχρεώσεις των οργανισμών συλλογικής δια-
χείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 19, 21, 25 και 26, πραγ-
ματοποιούνται από τις 30 Νοεμβρίου 2017.

9. Η υποχρέωση των οργανισμών συλλογικής διαχείρι-
σης, για κατάρτιση και δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης 
διαφάνειας πραγματοποιείται το 2018 και αφορά το έτος 
χρήσης 2017.

10. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 22 δεν εφαρ-
μόζονται επί εκκρεμών δικών κατά το χρόνο έναρξης 
ισχύος του παρόντος νόμου μέχρι και την έκδοση αμε-
τάκλητης απόφασης επ’ αυτών. 

11. Για τις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκ-
κρεμείς δίκες, που αφορούν την υποχρέωση συλλογικής 
διαχείρισης των άρθρων 18, 49 και 56 του ν. 2121/1993 
και έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί των αντι-
στοίχων υποθέσεων, συνεχίζουν να ισχύουν τα άρθρα 
49, 54 έως 58 του ν. 2121/1993, όπως ίσχυαν μέχρι την 
κατάργησή τους με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 
του παρόντος νόμου.

12. Σε όσες διατάξεις του ν. 2121/199, καθώς και σε 
οποιαδήποτε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας γί-
νεται παραπομπή στα άρθρα 54 έως 58 του ν. 2121/1993 
νοείται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παραπο-
μπή στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 54 του παρόντος.

Άρθρο 54

Καταργούμενες και τροποποιούμενες 

διατάξεις του ν. 2121/1993

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ-
γείται κάθε διάταξη που αντίκειται στο νόμο αυτόν, με 
την επιφύλαξη του ν. 988/1943, ο οποίος διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 2121/1993. 
Επίσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρ-
θρου 53 και της παραγράφου 14 του παρόντος άρθρου, 
καταργούνται τα άρθρα 54 έως 58 του ν. 2121/1993 και 
η παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 2121/1993.

2. Στο άρθρο 18 του ν. 2121/1993 επέρχονται οι εξής 
τροποποιήσεις:

Α. H παράγραφος 3, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212) 
και τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 46 του 
ν. 3905/2010 (Α΄ 219), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Εάν για την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου για 
ιδιωτική χρήση χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα, όπως 
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συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, 
μαγνητικές ταινίες ή άλλοι υλικοί φορείς πρόσφοροι για 
την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, 
στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι υλικοί φορείς ψη-
φιακής αντιγραφής -ιδίως CD-RW, CD-R, DVD και άλλα 
αποθηκευτικά μέσα χωρητικότητας κάτω του ενός (1) 
TByte ή ίσο και άνω του ενός (1) TByte-, ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι 
δικτυωμένες φορητές συσκευές (tablets) και τα έξυπνα 
κινητά τηλέφωνα (smartphones) με μέγεθος εσωτερι-
κής μνήμης τυχαίας προσπέλασης (RAM) άνω των 4 GB, 
συσκευές ή εξαρτήματα ανεξάρτητα εάν λειτουργούν 
σε συνάρτηση ή μη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή αντιγραφή, μετεγ-
γραφή ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγή, φωτοτυπικές συ-
σκευές και χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες, σαρωτές και 
εκτυπωτές, οφείλεται εύλογη αμοιβή στο δημιουργό του 
έργου και στους κατά την παρούσα διάταξη δικαιού χους 
συγγενικών δικαιωμάτων, με εξαίρεση τα προς εξαγωγή 
είδη. Η εύλογη αμοιβή καθορίζεται ως εξής: 

α) Η αμοιβή για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δικτυωμένες 
φορητές συσκευές (tablets) με μέγεθος εσωτερικής μνή-
μης τυχαίας προσπέλασης (RAM) άνω των 4 GB ορίζεται 
σε 2% της αξίας τους. Η αμοιβή κατανέμεται στους πνευ-
ματικούς δημιουργούς, στους ερμηνευτές ή εκτελεστές 
καλλιτέχνες, στους παραγωγούς γραμμένων μαγνητικών 
ταινιών ή άλλων γραμμένων υλικών φορέων ήχου ή ει-
κόνας ή ήχου και εικόνας και στους εκδότες εντύπων. 
Η κατανομή των ποσοστών της εύλογης αμοιβής επί των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών στους οργανισμούς συλλο-
γικής διαχείρισης της κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας 
δικαιούχων, ο τρόπος είσπραξης και καταβολής καθορί-
ζονται με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11. 

β) Η αμοιβή για τις συσκευές εγγραφής ήχου ή εικό-
νας ή ήχου και εικόνας, μαγνητικές ταινίες ή άλλους 
υλικούς φορείς πρόσφορους για την αναπαραγωγή 
ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, στα οποία συμπε-
ριλαμβάνονται οι υλικοί φορείς ψηφιακής αντιγραφής 
εκτός των αποθηκευτικών μέσων χωρητικότητας κάτω 
του 1 TByte όπως επίσης και για συσκευές ή εξαρτήματα 
ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε συνάρτηση ή μη με 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρησιμοποιούνται για 
την ψηφιακή αντιγραφή, μετεγγραφή ή με άλλο τρόπο 
αναπαραγωγή ορίζεται σε 6% της αξίας. Η αμοιβή κα-
τανέμεται κατά 55% στους πνευματικούς δημιουργούς, 
25% στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και 
20% στους παραγωγούς γραμμένων μαγνητικών ταινι-
ών ή άλλων γραμμένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας 
ή ήχου και εικόνας. 

γ) Σε 4% της αξίας των φωτοτυπικών συσκευών, των 
σαρωτών, των εκτυπωτών του χαρτιού κατάλληλου για 
φωτοτυπίες, καθώς και των αποθηκευτικών μέσων χω-
ρητικότητας κάτω του 1 TByte. Η αμοιβή κατανέμεται εξ 
ημισείας μεταξύ των πνευματικών δημιουργών και των 
εκδοτών εντύπων. 

Στην έννοια των φωτοτυπικών συσκευών συμπερι-
λαμβάνεται και κάθε πολυμηχάνημα το οποίο έχει τη 
δυνατότητα φωτοαντιγραφικής αναπαραγωγής. 

Σε κάθε περίπτωση από τις ανωτέρω ο υπολογισμός 
της αξίας γίνεται κατά την εισαγωγή ή τη διάθεση από 
το εργοστάσιο. Η αμοιβή καταβάλλεται από τους εισα-
γωγείς ή από τους παραγωγούς των αντικειμένων αυ-
τών και σημειώνεται στο τιμολόγιο, εισπράττεται δε από 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν 
με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει την ενδιαφερόμενη 
κατηγορία των δικαιούχων. 

Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, ο ΟΠΙ, βάσει εξει-
δικευμένης μελέτης που διενεργεί και στην οποία λαμ-
βάνει υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, την ελληνική, 
την ενωσιακή και τη διεθνή αγορά, μπορεί να εισηγείται 
στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίσεις 
αναφορικά με τα τεχνικά μέσα και τα χαρακτηριστικά 
τους, το ποσοστό της αμοιβής επί της αξίας τους, τις 
κατηγορίες δικαιούχων, καθώς και τα ποσοστά αμοιβής 
ανά κατηγορία.».

Β. Η παράγραφος 4, η οποία προστέθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 3 του ν. 2435/1996 (Α΄ 189) και τροποποι-
ήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3049/2002 
(Α΄ 212) αντικαθίσταται ως εξής: 

«4.α) Όποιος εισάγει ή αποκτά ενδοκοινοτικά ή παρά-
γει και διαθέτει τεχνικά μέσα ή/ και χαρτί κατάλληλο για 
φωτοτυπίες που σύμφωνα με την παράγραφο 3 υπό-
κεινται στην καταβολή εύλογης αμοιβής, υποχρεούται 
εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολο-
γιακού τριμήνου να δηλώνει εγγράφως και υπευθύνως 
κατά το ν. 1599/1986 προς τον ΟΠΙ:

 αα) την ποσότητα και τη συνολική αξία των τεχνικών 
μέσων ή/και χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες που 
κατά περίπτωση εισήγαγε ή απόκτησε ενδοκοινοτικά 
ή παρήγαγε και διέθεσε κατά το αμέσως προηγούμενο 
ημερολογιακό τρίμηνο ανά κατηγορία και τύπο τεχνικού 
μέσου και ββ) ότι αυτή είναι πράγματι η ποσότητα και 
συνολική αξία χωρίς καμία απόκρυψη. 

β) Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε από οποιονδήπο-
τε οφειλέτη, κοινοποιώντας του σχετική γραπτή πρό-
σκληση, να δηλώσει εγγράφως και υπευθύνως κατά το 
ν. 1599/1986 προς τον ΟΠΙ: 

 αα) την ποσότητα και συνολική αξία των τεχνικών 
μέσων ή/και χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία ανά 
κατηγορία και τύπο τεχνικού μέσου αναλυτικά, που σύμ-
φωνα με την παράγραφο 3 υπόκεινται στην καταβολή 
εύλογης αμοιβής και τα οποία κατά περίπτωση εισήγαγε 
ή απόκτησε ενδοκοινοτικά ή παρήγαγε και διέθεσε, 

ββ) ότι αυτή είναι πράγματι η ποσότητα και συνολική 
αξία χωρίς καμία απόκρυψη. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της σχετι-
κής πρόσκλησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει 
στον ΟΠΙ την ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογραμμένη 
από τον ίδιο, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, 
ή από τον κατά τo Καταστατικό εκπρόσωπό του, όταν 
πρόκειται για εταιρεία. 

γ) Αν ο υπόχρεος παραλείπει να υποβάλει την παρα-
πάνω δήλωση εντός της προθεσμίας των περιπτώσεων 
α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου ή εκπληρώνει την 
υποχρέωσή του αυτή ελλιπώς ή εσφαλμένα, οφείλει να 
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καταβάλει το διπλάσιο της εύλογης αμοιβής που προ-
βλέπεται στην παράγραφο 3 και στην περίπτωση αυτή 
έχουν εφαρμογή και οι παραγράφοι 6, 7, 8, 9 του παρό-
ντος άρθρου.».

Γ. Η παράγραφος 6, όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 33α του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 (Α΄ 302), αντι-
καθίσταται ως εξής:

«6. Αν ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί με την υποχρέω-
ση υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 
4, το Μονομελές Πρωτοδικείο, που δικάζει κατά τη δια-
δικασία των ασφαλιστικών μέτρων, διατάσσει αυτόν που 
έχει κληθεί για άμεση υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, 
με την καταδίκη, σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσής 
του, χρηματικής ποινής υπέρ του αιτούντος οργανισμού 
συλλογικής διαχείρισης, τριών χιλιάδων (3.000) έως τρι-
άντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.».

3.α) Στο άρθρο 22 του ν. 2121/1993, ο τίτλος του 
οποίου τροποποιείται σε «Βιβλιοθήκες και αρχεία», προ-
στίθεται δεύτερη παράγραφος, η οποία ισχύει από τις 
4.3.1993, ήτοι από την έναρξη ισχύος του ν. 2121/1993, 
ως εξής:

«2. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού 
και χωρίς αμοιβή, ο δημόσιος δανεισμός έργων από 
τις βιβλιοθήκες των δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(σχολικές βιβλιοθήκες) καθώς και από τις ακαδημαϊκές 
βιβλιοθήκες που είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.».

β) Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται μέσα 
σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και 
Αθλητισμού καθορίζονται η αμοιβή που λαμβάνουν οι 
δικαιούχοι για το δημόσιο δανεισμό, ο τρόπος και το 
σύστημα είσπραξης και διανομής της, το σύνολο των 
βιβλιοθηκών και φορέων, που εμπίπτουν στη ρύθμιση, 
με εξαίρεση τις βιβλιοθήκες της παρ. 2 του άρθρου 22 
του ν. 2121/1993, όπως προστίθεται με την περίπτωση 
α΄ της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και κάθε σχε-
τική λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού 
διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, οι δημόσιες 
βιβλιοθήκες, οι βιβλιοθήκες που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. 
και σε Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από το Κράτος, οι 
δημοτικές βιβλιοθήκες, οι βιβλιοθήκες κοινωφελών 
ιδρυμάτων και οργανισμών, μορφωτικών ιδρυμάτων 
και αποστολών στην Ελλάδα καθώς και οι βιβλιοθήκες 
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων δεν καταβάλλουν αμοιβή για 
το δημόσιο δανεισμό.

4. Το άρθρο 30 του ν. 2121/1993, όπως το άρθρο αυτό 
αντικαταστάθηκε τελικώς με το άρθρο 2 του ν. 4212/ 
2013 (Α΄ 257), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τα έργα συνεργασίας η πνευματική ιδιοκτησία 
διαρκεί όσο η ζωή του τελευταίου επιζώντος δημιουρ-
γού και εβδομήντα (70) έτη μετά τον θάνατό του, που 
υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους το 
οποίο έπεται του θανάτου του τελευταίου επιζώντος 
δημιουργού.

2. Η διάρκεια προστασίας για μουσικές συνθέσεις με 
στίχους είναι ίση με την αναφερόμενη στην παράγραφο 

1 διάρκεια, εφόσον και οι δύο συνεισφορές, του συνθέτη 
και του στιχουργού, έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τη 
συγκεκριμένη μουσική σύνθεση με στίχους.»

5. Στο άρθρο 35 του ν. 2121/1993, όπως το άρθρο 
αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του 
ν. 2557/1997 (Α΄ 271), προστίθενται παράγραφοι 5, 6, 
7 και 8 ως εξής:

«5. Το δικαίωμα του δημιουργού να παρέχει άδεια ή 
να αρνείται την παροχή αδείας σε επιχείρηση εκμετάλ-
λευσης καλωδιακού δικτύου για την αναμετάδοση εκπο-
μπής μέσω καλωδίου ασκείται μόνο μέσω οργανισμών 
συλλογικής διαχείρισης. Όταν ο δημιουργός δεν έχει 
αναθέσει τη διαχείριση του δικαιώματος καλωδιακής 
αναμετάδοσης σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ο 
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που έχει αναλάβει 
με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
τη διαχείριση των δικαιωμάτων της ίδιας κατηγορίας, 
μπορεί να διαχειρίζεται το δικαίωμα καλωδιακής αναμε-
τάδοσης. Όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας οργανι-
σμοί συλλογικής διαχείρισης, για τα δικαιώματα της ίδιας 
κατηγορίας, ο δημιουργός είναι ελεύθερος να επιλέξει 
μεταξύ τους τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, τον 
οποίον εξουσιοδοτεί να διαχειρίζεται το δικαίωμα καλω-
διακής αναμετάδοσης. Ο δημιουργός που αναφέρεται 
στην παρούσα παράγραφο έχει τα ίδια δικαιώματα και 
τις ίδιες υποχρεώσεις με τους δικαιούχους, που έχουν 
αναθέσει τη διαχείριση στον οργανισμό και μπορεί να 
αξιώσει τα δικαιώματα αυτά μέσα σε διάστημα τριών (3) 
ετών από την ημερομηνία της καλωδιακής αναμετάδο-
σης του έργου.

6. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν 
εφαρμόζονται στα δικαιώματα που ασκούνται από ρα-
διοτηλεοπτικό οργανισμό, όσον αφορά στις δικές του 
μεταδόσεις, ανεξάρτητα από το αν τα σχετικά δικαιώμα-
τα είναι δικά του ή του έχουν μεταβιβαστεί από άλλους 
δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους.

7. Προκειμένου για δευτερεύουσα σύγχρονη, ακέραιη 
και αμετάβλητη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμ-
μάτων μέσω καλωδίων ή άλλων υλικών αγωγών, η συλ-
λογική διαχείριση της σχετικής εξουσίας των δημιουρ-
γών είναι υποχρεωτική.

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 8 εφαρμόζονται 
αναλόγως στη διαχείριση και την προστασία των συγγε-
νικών δικαιωμάτων που ρυθμίζονται στις διατάξεις του 
όγδοου κεφαλαίου του ν. 2121/1993.».

6. Στο άρθρο 49 του ν. 2121/1993 επέρχονται οι εξής 
τροποποιήσεις:

α. Στην παράγραφο 1, όπως τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 81 του ν. 3057/2002 και την 
παράγραφο 2 του άρθρου 46 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219), 
καταργούνται το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο. 

β. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5, όπως η πα-
ράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 
81 του ν. 3057/2002 (Α΄ 239), διαγράφεται η παραπομπή 
στο τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 49.

γ. Η παράγραφος 6, όπως αυτή προστέθηκε με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 46 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219) 
καταργείται.
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7. Στην παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 2121/1993 αντικα-
θίστανται οι λέξεις «τριακοσίων χιλιάδων έως ενός εκα-
τομμυρίου δραχμών» με τις λέξεις «οκτακοσίων ογδόντα 
(880) έως δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ».

8. Tο άρθρο 65Α του ν. 2121/1993, όπως το άρθρο 
αυτό προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 2 του 
ν. 3524/2007 (Α΄ 15) και τροποποιήθηκε με τις παραγρά-
φους 6 και 7 του άρθρου 46 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219), 
τροποποιείται ως εξής:

α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 προστίθενται 
οι λέξεις «ή συγγενικών δικαιωμάτων» μετά τις λέξεις 
«αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας».

β. Προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:
«2.Α. Όποιος χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση των 

διατάξεων του παρόντος νόμου προβαίνει σε αναπα-
ραγωγή φωνογραφημάτων αποθηκευμένων σε οποιο-
δήποτε τεχνικό μέσο αποθήκευσης, στα οποία συμπε-
ριλαμβάνονται οι σκληροί δίσκοι ενσωματωμένοι ή μη 
σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, υπόκειται σε διοικητικό 
πρόστιμο ίσο με χίλια (1.000) ευρώ.».

9. Στο άρθρο 66 του ν. 2121/1993 επέρχονται οι εξής 
τροποποιήσεις:

α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, αντί «2 έως 
10 εκατομμυρίων δραχμών» τίθεται «έξι χιλιάδων (6.000) 
έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ» και στο δεύτερο 
εδάφιο της ίδιας παραγράφου, αντί «5 έως 20 ) εκατομ-
μυρίων δραχμών» τίθεται «δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) 
έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ».

β. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση της διάταξης του άρθρου 82 παράγρα-

φος 10 εδάφιο β΄ του ΠΚ, σε περίπτωση μετατροπής της 
στερητικής της ελευθερίας ποινής, το ποσό μετατρο-
πής ορίζεται στο πενταπλάσιο των ορίων του ποσού 
μετατροπής που προβλέπεται κάθε φορά στον Ποινικό 
Κώδικα».

γ. Στις παραγράφους 8 και 9, αντί «ενός έως πέντε εκα-
τομμυρίων δραχμών» τίθεται «τριών χιλιάδων (3.000) 
έως δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ».

δ. Στις παραγράφους 11 και 12, όπως προστέθηκαν 
με την παράγραφο 10 του άρθρου 2 του ν. 3524/2007 
(Α΄ 15) αντικαθίσταται η φράση «έχει ως αποτέλεσμα 
την άρση του αξιοποίνου» με τη φράση «συνεπάγεται 
τη μη άσκηση της ποινικής δίωξης και την κατάργηση 
της τυχόν αρξαμένης».

ε. Προστίθεται παράγραφος 11.Α. ως εξής:
«11.Α. Όταν το αντικείμενο της προσβολής αφορά 

φωνογραφήματα (μουσικές συνθέσεις) αποθηκευμένα 
σε οποιοδήποτε τεχνικό μέσο αποθήκευσης ή ηλεκτρο-
νικό υπολογιστή, η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 
65Α και υπό τους προβλεπόμενους όρους ανεπιφύλακτη 
καταβολή του διοικητικού προστίμου από το δράστη 
συνεπάγεται τη μη άσκηση της ποινικής δίωξης και την 
κατάργηση της τυχόν αρξάμενης, όταν αντικείμενο προ-
σβολής είναι μέχρι 1.000 μουσικές συνθέσεις». 

στ. Στην παράγραφο 13, όπως προστέθηκε με την παρ. 
10 του άρθρου 2 του ν. 3524/2007 (Α΄15), και αναριθμείται 
με την περίπτωση ζ΄ της παρούσας, αντικαθίστανται οι λέ-
ξεις «καθώς και η άρση του αξιοποίνου» με τις λέξεις «κα-
θώς και η μη άσκηση ή η κατάργηση της ποινικής δίωξης».

ζ. Οι παράγραφοι 11, 12, 13 και 14, όπως προστέθηκαν 
με την παρ.10 του άρθρου 2 του ν. 3524/2007 (Α΄15), 
αναριθμούνται σε 10, 11, 12 και 13.

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 68Α του ν. 2121/ 
1993, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 11 
του άρθρου 8 του ν. 2557/ 1997 (Α΄ 271) και τροποποι-
ήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4212/2013 (Α΄ 
257), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α. Το πρώτο εδάφιό της αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια προστασίας που προβλέπεται στα άρθρα 

29, 30 παρ. 1, 31 και 52 εφαρμόζεται σε όλα τα έργα 
και αντικείμενα προστασίας με συγγενικά δικαιώματα, 
τα οποία προστατεύονταν σε ένα τουλάχιστον κράτος-
μέλος την 1.7.1995 κατ’ εφαρμογή εθνικών νομοθεσιών 
για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαι-
ώματα.»

β. Το τρίτο εδάφιό της, όπως προστέθηκε με την πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 4212/2013 (Α΄ 257), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια προστασίας που προβλέπεται στο άρθρο 
30 παράγραφος 2 εφαρμόζεται στις μουσικές συνθέσεις 
με στίχους, εφόσον είτε η μουσική σύνθεση είτε οι στίχοι 
προστατεύονταν σε ένα τουλάχιστον κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Νοεμβρίου 2013 και στις 
μουσικές συνθέσεις με στίχους που δημιουργήθηκαν 
μετά την ημερομηνία αυτή, υπό την επιφύλαξη οποιων-
δήποτε πράξεων εκμετάλλευσης που έχουν διενεργηθεί 
πριν από την 1η Νοεμβρίου 2013 και κεκτημένων δικαι-
ωμάτων από τρίτους.».

11. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του 
ν. 2121/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο ΟΠΙ μπορεί, επίσης, να διοργανώνει κάθε είδους 
σεμινάρια με σκοπό την επιμόρφωση και ενημέρωση 
των δικαστών, δικηγόρων, διοικητικών υπαλλήλων, δη-
μιουργών, δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, εκπαι-
δευτικών, φοιτητών και σπουδαστών, για θέματα πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, αλλά 
και να παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης, σε ζητήματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και 
συλλογικής διαχείρισης, καθώς και υπηρεσίες χρονοσή-
μανσης, δηλαδή υπηρεσίες παροχής βεβαίας χρονολο-
γίας σε σχέση με έργα ή αντικείμενα προστασίας, που 
ενδέχεται να προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή/και συγγενικό δικαίωμα (υπηρεσίες χρο-
νοσήμανσης)».

12. Στο άρθρο 71 του ν. 2121/1993, επέρχονται οι εξής 
τροποποιήσεις:

α. Στην παράγραφο 3, η οποία προστέθηκε με την 
παράγραφο 12 του άρθρου 8 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271), 
αντί για παραπομπή στο άρθρο 57 παράγραφοι 8 και 9 
να γίνει παραπομπή στο άρθρο 35 παράγραφοι 5 έως 8.

β. Η παράγραφος 4, η οποία προστέθηκε με την παρά-
γραφο 12 του άρθρου 8 του ν. 2557/1997 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Τα άρθρα 11, 29 παράγραφος 1, 30 παράγραφος 1, 
31, 51Α, 52 γ, δ, ε, στ και ζ, καθώς και 68Α παράγραφος 
1 του νόμου αυτού αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας 
93/98/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 
περί εναρμονίσεως της διάρκειας προστασίας του δικαι-
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ώματος, καθώς και πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμέ-
νων συγγενικών δικαιωμάτων.».

γ. Η παράγραφος 9, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 4212/2013 (Α΄257) αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα άρθρα 30 παράγραφος 2, 52 περίπτωση γ΄ δεύτερο 
εδάφιο, 52 περίπτωση δ΄ δεύτερο και τρίτο εδάφιο, 52 
περίπτωση δ΄ υποπεριπτώσεις αα΄ έως ζζ΄, 68Α παρά-
γραφος 1 τρίτο έως έκτο εδάφιο και 68Α παράγραφος 
1α αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας 2011/77/EE του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση της Οδηγίας 
2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώμα-
τος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών 
δικαιωμάτων.».

13. Η παράγραφος 9 του άρθρου 72 του ν. 2121/1993, 
η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 
46, του ν. 3905/2010 (Α΄ 219) αντικαθίσταται ως εξής:

«Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 
του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μπορεί να 
κωδικοποιείται διοικητικά στο σύνολό της η νομοθεσία 
για την πνευματική ιδιοκτησία, τα συγγενικά δικαιώματα 
και τη συλλογική διαχείριση, να αλλάζει η σειρά και η 
αρίθμηση των διατάξεων και να συνενώνονται ομοει-
δείς διατάξεις και γενικά να επέρχεται κάθε τροποποίηση 
αναγκαία για τη διοικητική κωδικοποίηση της νομοθε-
σίας αυτής.».

14. Το π.δ. 42/2015 (Α΄ 71) καταργείται από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου. Για τις εκκρεμείς ενώπιον 
της Διοίκησης υποθέσεις εξακολουθεί να εφαρμόζεται 
το ως άνω προεδρικό διάταγμα.

15.α. Η παρ. 10 του άρθρου 54 του ν. 2121/1993, που 
προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4463/2017 (Α΄ 42) 
τροποποιείται με έναρξη ισχύος τις 30.3.2017, ως εξής:

«10. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται, 
μετά από γνώμη του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτη-
σίας, και εφόσον συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο 
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει 
και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους των 
ποσών που εισπράττει για λογαριασμό τους, λόγω ενδει-
κτικά αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, να λάβει ως προληπτι-
κό διοικητικό μέτρο το διορισμό προσωρινού επιτρόπου 
με θητεία έξι (6) μηνών και δυνατότητα ανανέωσης για 
μία (1) μόνο φορά με διάρκεια έως τρεις (3) μήνες. 

Ο προσωρινός επίτροπος διασφαλίζει την είσπραξη 
από τους χρήστες και την απόδοση προς τους δικαιού-
χους των ποσών που οι τελευταίοι εισπράττουν. Συγ-
χρόνως, ο προσωρινός επίτροπος ασκεί στο όνομα του 
οργανισμού κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο για την προ-
άσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων και εκπρο-
σωπεί τον οργανισμό δικαστικά και εξώδικα τόσο για 
τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των δικαιούχων αλλά 
και για κάθε διαφορά που προκύπτει από απόφαση ή 
ενέργεια του ιδίου. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, 
ο προσωρινός επίτροπος υποκαθιστά τη διοίκηση από 
τη δημοσίευση του διορισμού του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Παράλληλα, ο προσωρινός επίτροπος επεμβαίνει απο-
φασιστικώς, ακυρώνοντας άμεσα κάθε πράξη ή απόφα-

ση που δεν λαμβάνεται από τον ίδιο τον επίτροπο, προ-
κειμένου να μη διακοπεί η λειτουργία του οργανισμού 
ή οδηγηθεί σε πτώχευση.

Για τα λοιπά θέματα διοίκησης, το ΔΣ υποχρεούται να 
ενημερώνει τον προσωρινό επίτροπο, ο οποίος, εάν δια-
φωνεί με την εν λόγω απόφαση ή ενέργεια που μπορεί να 
πλήξει τη βιωσιμότητα του οργανισμού ή τα συμφέροντα 
των δικαιούχων, αποφασίζει ο ίδιος.

Ο προσωρινός επίτροπος επιλέγεται από τον Υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού μεταξύ προσώπων εγνωσμέ-
νου κύρους και ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας σε 
θέματα διοίκησης επιχειρήσεων ή οργανισμών ή οικο-
νομικά ή νομικά θέματα. 

Ο διορισμός προσωρινού επιτρόπου δεν επιτρέπεται 
να προβληθεί ως λόγος τροποποίησης ή καταγγελίας 
οποιασδήποτε σύμβασης ή συμφωνίας στην οποία είναι 
συμβαλλόμενος ο οργανισμός.

 Τα όργανα διοίκησης και οι εργαζόμενοι του οργα-
νισμού συλλογικής διαχείρισης υποχρεούνται να παρέ-
χουν αμέσως στον προσωρινό επίτροπο οποιοδήποτε 
στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί και να διευκολύ-
νουν την άσκηση των καθηκόντων του.

 Η ευθύνη του προσωρινού επιτρόπου κατά την άσκη-
ση των καθηκόντων του περιορίζεται σε δόλο και βαριά 
αμέλεια.

Για την υποβοήθηση του έργου του προσωρινού 
επιτρόπου, ο ΟΠΙ δύναται, μετά από πρόταση του προ-
σωρινού επιτρόπου, να συνάπτει συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών με νομικούς, οικονομικούς ή τεχνικούς συμ-
βούλους, καθώς και με προσωπικό διοικητικής υποστή-
ριξης, ύστερα από έγκριση των προσώπων και της αμοι-
βής τους από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Επιτρέπεται η απόσπαση στον ΟΠΙ τακτικών υπαλ-
λήλων Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και 
νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου 
εντός Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι διατίθενται για την 
υποβοήθηση του έργου του προσωρινού επιτρόπου. 
Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση των κειμέ-
νων διατάξεων με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν το 
σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Η κα-
ταβολή των ανωτέρω αποδοχών βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του ΟΠΙ. 

Η διάρκεια των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, κα-
θώς και των αποσπάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τη 
διάρκεια της θητείας του προσωρινού επιτρόπου. 

Η αμοιβή του προσωρινού επιτρόπου καθορίζεται, 
ύστερα από εισήγηση του ΟΠΙ, με την απόφαση διο-
ρισμού του και βαρύνει, μαζί με τα έξοδα διαχείρισης 
και τις αμοιβές των προσώπων που προσλαμβάνονται 
για την υποβοήθηση του έργου του, όπως προβλέπεται 
ανωτέρω, τον προϋπολογισμό του ΟΠΙ. 

Σχετικά με την αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου των προσώπων που 
υποβοηθούν τον προσωρινό επίτροπο, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 2 της 
παραγράφου Γ΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
Η αποζημίωση για την ως άνω καθ’ υπέρβαση του υπο-
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χρεωτικού ωραρίου απασχόληση βεβαιώνεται από τον 
προσωρινό επίτροπο και βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του ΟΠΙ. 

Ο επίτροπος υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού συνοπτική έκθεση πεπραγμένων στο τέλος 
κάθε μήνα, προγραμματισμό για τον επόμενο και συνο-
λική έκθεση με τη λήξη της θητείας του.

Η θητεία του προσωρινού επιτρόπου λήγει με την πα-
ρέλευση του χρόνου για τον οποίο διορίστηκε. Άλλως, ο 
Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται με αιτιο-
λογημένη απόφασή του να ανακαλέσει το διορισμό του 
προσωρινού επιτρόπου για λόγους που ανάγονται στην 
άσκηση των καθηκόντων του ή στην ανάγκη εξυγίανσης 
του οργανισμού.»

β. Η παρ. 10 του άρθρου 54 του ν. 2121/1993, όπως 
τροποποιείται με τον παρόντα νόμο παύει να εφαρμό-
ζεται: α) αν ανακληθεί ο ορισμός του προσωρινού επι-
τρόπου ή παυθεί με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού για οποιονδήποτε από τους προβλεπό-
μενους στην πιο πάνω διάταξη λόγους ή β) αν διοριστεί 
Επίτροπος σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 
52 του παρόντος. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 55

Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

1. Στο άρθρο 3 του ν. 342/1976 (Α΄ 138) προστίθενται 
οι περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ ως εξής:

«δ) Προγράμματα και ενισχύσεις της ΕΕ και άλλων δι-
εθνών οργανισμών και φορέων,

ε) ιδιωτικές εισφορές, δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, 
καταπιστεύματα,

στ) έσοδα από εκδόσεις, παραγωγές, δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα κάθε είδους και 
μορφής, επιμορφωτικά σεμινάρια ή προγράμματα και 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,

ζ) επενδύσεις χρηματικών κεφαλαίων,
η) εκμετάλλευση κινητών και ακινήτων περιουσιακών 

στοιχείων,
θ) έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις με άλλους 

φορείς (ιδιωτικούς και δημόσιους, ελληνικούς και διε-
θνείς),

ι) έσοδα προερχόμενα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 342/1976 προστί-

θεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ. Τμήματος Ομάδας Χορού με την ονομασία «Ελλη-

νική Ομάδα Χορού» (Hellenic Dance Company)».
3. Το άρθρο 15 του ν. 342/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 15
Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της Κρατικής Σχολής 

Ορχηστικής Τέχνης, των αναγνωρισμένων Ανώτερων 
Σχολών Χορού της Ελλάδας και των αντίστοιχων ανα-
γνωρισμένων Σχολών Χορού του εξωτερικού γίνονται 
δεκτοί σε ετήσιο κύκλο επιμόρφωσης στη χορογραφία 
ή τη σκηνική εκτέλεση, κατόπιν εξετάσεων σε μαθήμα-
τα που καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της 

σχολής ύστερα από εισήγηση του διευθυντή της Σχολής. 
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διευθυντή 
της σχολής και έγκριση του διοικητικού συμβουλίου 
της, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη διάρθρωση, 
την οργάνωση και λειτουργία των ετήσιων κύκλων επι-
μόρφωσης της σχολής, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα 
για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Από την 
παραπάνω απόφαση η προκαλούμενη δαπάνη θα αντι-
μετωπίζεται από τον προϋπολογισμό της Σχολής, χωρίς 
αύξηση της επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπο-
λογισμό.».

4. Στο άρθρο 17 του ν. 342/1976 προστίθεται παρά-
γραφος 4 ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης καταρτίζεται 
ή τροποποιείται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 
της Κ.Σ.Ο.Τ.. Με την ίδια απόφαση καταργείται ο ισχύων 
εσωτερικός κανονισμός.»

Άρθρο 56

Ρύθμιση θεμάτων του Μουσείου 

Λαϊκών Μουσικών Οργάνων 

«Φοίβος Ανωγειανάκης - 

Κέντρο Εθνομουσικολογίας»

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
η οποία εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι και 
εν γένει το περιεχόμενο συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), μετά 
από πρόταση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, 
ως προς την ανάδειξη των σκοπών του Μουσείου Ελλη-
νικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανά-
κης - Κέντρο Εθνομουσικολογίας» που αποτελεί Τμήμα 
του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (ΜΕΛΤ), μέσω 
της υλοποίησης επιστημονικών, εκπαιδευτικών και καλ-
λιτεχνικών δράσεων.

Άρθρο 57

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271), όπως η περίπτωση 
αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3658/2008 
(Α΄ 70), αντικαθίσταται ως εξής:

«Όργανα Διοίκησης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης 
Τέχνης και του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 
είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθυντής.».

Άρθρο 58

Στο άρθρο 30 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) προστίθεται 
παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασι-
ών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση συγχρημα-
τοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημόσιων 
τεχνικών έργων βάσει του ν. 3669/2008 (Α΄ 116), όπως 
ισχύει, και του ν. 4412/2016 (Α΄147) χρηματοδοτούνται 
από τον κύριο του έργου και αφορούν: α) την αρχαιο-
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λογική παρακολούθηση των εργασιών από την αρμό-
δια αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, β) τη διενέργεια σωστικών ανασκα-
φών, κατά την έννοια του άρθρου 37 του ν. 3028/2002
(A΄ 153), γ) τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας 
των μνημείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια της υλο-
ποίησης του έργου ή και κατά τη φάση λειτουργίας του 
και δ) τη μελέτη και δημοσιοποίηση των ευρημάτων. 
Αν ο προϋπολογισμός των δαπανών αυτών υπερβαίνει 
το 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου,
ο προϋπολογισμός εγκρίνεται με απόφαση του Υπουρ-
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από αιτιολογη-
μένη γνώμη των αρμόδιων κατά περίπτωση Κεντρικών 
Συμβουλίων του ίδιου Υπουργείου.»

Άρθρο 59

Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1218/1981 (Α΄ 289) 
προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:

«Η σύνθεση και συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού 
Συμβουλίου, όπως προκύπτει από τις ως άνω αρχαιρε-
σίες, δημοσιεύεται με απόφαση του ιδίου του Διοικητι-
κού Συμβουλίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 60

Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρ-
θρου 7 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) αντικαθίστανται ως εξής:

«Η επιτροπή είναι δωδεκαμελής και αποτελείται από 
τρείς (3) υπαλλήλους, έναν (1) ανά Υπουργείο, από τα 
Υπουργεία Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και Εσωτερικών, που ορίζονται, με τους 
αναπληρωτές τους, από τον αρμόδιο Υπουργό, έναν (1) 
αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, που ορίζε-
ται, με τον αναπληρωτή του, από τον Αρχηγό του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος, έναν (1) Σύμβουλο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται με τον αναπλη-
ρωτή του, από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους, και από επτά (7) εκπροσώπους, έναν (1) 
ανά φορέα, που υποδεικνύονται, με τους αναπληρωτές 
τους, από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), 
την Πανελλήνια Ένωση Ελεύθερου Θεάτρου, την Ένωση 
Μη Κερδοσκοπικών Θιάσων, την Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Θεάματος Ακροάματος (Π.Ο.Θ.Α.), την Πανελλήνια 
Ένωση Αιθουσαρχών Κινηματογράφων (Π.Ε.ΑΙ.Κ), την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Κινηματογρά-
φου- Τηλεόρασης και Συναφών Κλάδων (Π.Ο.Ε.Κ.Τ.) 
και την Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου 
και Τηλεόρασης (Ε.ΤΕ.Κ.Τ.). Αν οι ανωτέρω φορείς δεν 
υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός προθεσμίας 
δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της σχετικής 
πρόσκλησης της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα πρόσωπα αυτά ορίζονται 
από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πρόεδρος 
της επιτροπής ορίζεται το μέλος του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους.».

Άρθρο 61

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
π.δ. 457/1983 (Α΄ 174), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Διευθυντής πρέπει να έχει δίπλωμα ή πτυχίο καθη-
γητή αναγνωρισμένης επαγγελματικής σχολής χορού 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης 
Σχολής Χορού της αλλοδαπής και πενταετή διδακτική 
εμπειρία σε αναγνωρισμένη Σχολή Χορού της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής.»

Άρθρο 62

Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 645/1977 (Α΄ 202), όπως 
αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 6 του 
άρθρου 80 του ν. 3057/2002 (Α΄ 239), αντικαθίσταται 
ως εξής:

«4. Το Ε.Π.Κε.Δ. έχει έδρα την Αθήνα. Οι εγκαταστά-
σεις του Ε.Π.Κε.Δ. στους Δελφούς αποτελούν παράρτημά 
του.».

Άρθρο 63

Το κείμενο του άρθρου 26 του ν. 3028/2002 αριθμεί-
ται ως παράγραφος 1 και στο ίδιο άρθρο προστίθενται 
παράγραφοι 2, 3 και 4 ως εξής:

«2. Αν σκάφος ή όχημα (όπως ιδίως σιδηροδρομικός 
συρμός, αυτοκίνητο, άμαξα), το οποίο έχει χαρακτη-
ριστεί μνημείο, παρουσιάζει εκτεταμένες και μη ανα-
στρέψιμες φθορές ή βλάβες, συγκροτείται με απόφαση 
του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού πενταμελής 
επιτροπή αποτελούμενη από ένα μηχανολόγο, ένα λα-
ογράφο ή εθνολόγο ή κοινωνικό ανθρωπολόγο, έναν 
αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό ή ναυπηγό ή αεροναυ-
πηγό, έναν ιστορικό τέχνης ή ιστορικό και ένα συντηρη-
τή (με σχετική σε κάθε περίπτωση ειδίκευση), υπαλλή-
λους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή, αν 
αυτό δεν καθίσταται εφικτό, από εγνωσμένου κύρους 
εμπειρογνώμονες. Η επιτροπή ελέγχει την κατάσταση 
του μνημείου και προτείνει μέτρα υπό την προϋπόθεση 
ότι διαφυλάσσεται η αυθεντικότητά του.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η επιτροπή κρίνει 
ότι η διατήρηση του μνημείου είναι, στο σύνολο ή σε 
τμήμα του, αδύνατη, μπορεί να εισηγηθεί αιτιολογημένα 
τη διάλυσή του, η οποία αποφασίζεται από τον Υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από γνώμη του Συμ-
βουλίου, αφού προηγηθεί λεπτομερής περιγραφή της 
μορφής και της κατασκευής του, πλήρης φωτογράφηση, 
αποτύπωση και τεκμηρίωσή του.

4. Απαγορεύεται η απόσπαση από σκάφος ή όχημα 
(όπως ιδίως σιδηροδρομικό συρμό, αυτοκίνητο, άμα-
ξα), που έχει χαρακτηριστεί μνημείο, στοιχείων που είναι 
αναπόσπαστα τμήματά του. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται 
η απόσπαση και απομάκρυνση τέτοιων στοιχείων, όπως 
και η ενσωμάτωσή τους σε μια νέα κατασκευή, όμοια 
με την αρχική, μόνο εάν αυτό κριθεί, με απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από γνώ-
μη του Συμβουλίου, ότι είναι απολύτως αναγκαίο για τη 
διάσωσή τους. Οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται σύμ-
φωνα με μελέτη που εγκρίνεται με την οικεία απόφαση.».

Άρθρο 64

Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 

για την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση 

απώλειας ή φθορών κινητών μνημείων 

και έργων τέχνης

Στο ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και μετά το άρθρο 45 προ-
στίθεται άρθρο 45Α ως εξής:
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«Άρθρο 45Α
1. Επιτρέπεται η παροχή εγγύησης του ελληνικού 

Δημοσίου, με την οποία αναλαμβάνεται η υποχρέωση 
να καταβληθεί χρηματική αποζημίωση για απώλειες ή 
φθορές που είναι δυνατόν να προκληθούν σε αρχαιότη-
τες, έργα τέχνης, έργα πολιτιστικής και ιστορικής αξίας, 
κινητά μνημεία, τα οποία:

α. εκτίθενται, μεμονωμένα ή ως μέρος συνόλου, δυνά-
μει συμβάσεων προσωρινού ή μακροχρόνιου δανεισμού 
από αλλοδαπά μουσεία ή από φορείς της αλλοδαπής 
σε εκθέσεις περιοδικού χαρακτήρα στην ημεδαπή, οι 
οποίες διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή από ημεδαπά 
δημόσια μουσεία ή από μουσεία που έχουν ιδρυθεί με 
νόμο.

β. εκτίθενται σε εκθέσεις περιοδικού χαρακτήρα στην 
αλλοδαπή, οι οποίες διοργανώνονται ή συνδιοργανώνο-
νται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή/και 
από μουσεία της περίπτωσης α΄.

2. Οι εκθέσεις των περιπτώσεων α΄ ή β΄ της προηγού-
μενης παραγράφου πρέπει να έχουν ιδιαίτερη πολιτιστι-
κή ή ιστορική αξία ή να αποσκοπούν στην προβολή του 
ελληνικού πολιτισμού ή να αποβλέπουν στην εκπλήρω-
ση σχετικών υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από δι-
εθνείς ή διακρατικές συμβάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα.

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση 
των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, καταρτίζεται ο Γενικός Κανονισμός Εγγύησης και 
Προδιαγραφών Ασφαλείας Συλλογών και Εκθεμάτων για 
τα μουσειακά αντικείμενα και τα εκθέματα του παρόντος 
άρθρου. Με τον Κανονισμό αυτόν καθορίζονται οι ειδικό-
τεροι όροι και προϋποθέσεις παροχής της εγγύησης της 
παραγράφου 1, όπως ιδίως η διάρκεια της παρεχόμενης 
εγγύησης, οι δικαιούχοι της αποζημίωσης, οι κίνδυνοι 
και οι περιπτώσεις απώλειας ή φθοράς η επέλευση των 
οποίων γεννά υποχρέωση αποζημίωσης, οι λόγοι και 
περιπτώσεις απαλλαγής από την ανωτέρω υποχρέωση, η 
διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης και τα αρμόδια 
όργανα, η διαδικασία διοικητικής επίλυσης διαφορών σε 
περίπτωση αμφισβήτησης του ύψους της καταβλητέας 
αποζημίωσης και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής 
των παραγράφων 7, 8, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται και 
οι προδιαγραφές ασφαλείας, όπως ιδίως οι όροι συσκευ-
ασίας, αποσυσκευασίας, μεταφοράς, εγκατάστασης, 
επιθεώρησης, διαμόρφωσης ειδικών περιβαλλοντικών 
συνθηκών, πυρασφάλειας και συστημάτων φύλαξης και 
συναγερμού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με-
ταξύ των μουσειολογικών προδιαγραφών προστασίας 
και ασφάλειας, που πρέπει να πληρούν τα μουσεία της 
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, προκειμένης της 
παροχής εγγύησης για φθορές ή απώλειες μουσειακών 
αντικειμένων αυτών, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά κα-
τάλληλες συνθήκες μέτρησης υγρασίας, θερμοκρασίας 
και φωτισμού, πυρανίχνευση και πυροπροστασία, καθώς 
και ικανοποιητική λειτουργία συστημάτων εικοσιτετρά-
ωρης παρακολούθησης και συναγερμού. Για τη πιστο-
ποίηση της συνδρομής των εν λόγω προδιαγραφών τα 
ενδιαφερόμενα για την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του 

παρόντος άρθρου μουσεία υποβάλλουν σχετική μου-
σειολογική αναφορά στην επιτροπή της παραγράφου 8. 

4. Για την εγγύηση της παραγράφου 1 προβλέπεται 
στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό αυτοτελής Κωδι-
κός Αριθμός Εξόδων (Κ.Α.Ε.). Το ύψος της ετήσιας πίστω-
σης που εγγράφεται στον ανωτέρω Κωδικό καθορίζεται 
ύστερα από γνώμη της γνωμοδοτικής επιτροπής της 
παραγράφου 8, η οποία διατυπώνεται εντός του πρώ-
του τετραμήνου κάθε έτους, με βάση την αποτίμηση 
της αξίας των μουσειακών αντικειμένων και των εκθε-
μάτων των εκθέσεων που πρόκειται να διοργανωθούν 
το επόμενο έτος.

5. Η εγγύηση της παραγράφου 1 παρέχεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού 
και Αθλητισμού που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της 
επιτροπής της παραγράφου 8, η οποία αποφαίνεται εάν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και οι 
όροι του Κανονισμού της παραγράφου 3. Για τη διαπί-
στωση της συνδρομή των όρων του Κανονισμού στη 
περίπτωση αντικειμένων, που εκτίθενται σε δημοσίου 
χαρακτήρα μουσεία ως τμήματα συλλογών αυτών, η 
επιτροπή της παραγράφου 8 μπορεί να διενεργεί αυ-
τοψία. Με την κοινή υπουργική απόφαση για την πα-
ροχή εγγύησης μπορεί να τίθενται και πρόσθετοι όροι, 
πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται στο Γενικό Κανο-
νισμό Προδιαγραφών Ασφαλείας, για την πληρέστερη 
προστασία των εκθεμάτων ή μουσειακών αντικειμένων.

6. Για την καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους 
για απώλειες ή φθορές που καλύπτονται από την εγγύη-
ση της παραγράφου 1, καθώς και για τον καθορισμό του 
ύψους αυτής εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα 
από γνωμοδότηση της επιτροπής της παραγράφου 8. 
Η επιτροπή αποφαίνεται για την έκταση της φθοράς και 
το ύψος του ποσού της αποζημίωσης που αναλογεί για 
την αποκατάστασή της, καθώς και για το ύψος του ποσού 
της αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας ή καταστρο-
φής εκθέματος.

7. Η καταβολή της αποζημίωσης, η οποία δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το ποσό που έχει εγγραφεί στον αντίστοι-
χο αυτοτελή Κωδικό Αριθμό Εξόδων (ΚΑΕ) του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, συνεπάγεται απόσβεση της υποχρέ-
ωσης του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία έχει αναληφθεί, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

8. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συνι-
στάται γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

α. τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιο-
τήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς,

β. τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μουσείων,
γ. τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νεότερου Πολιτι-

στικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
δ. τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου 

Πολιτισμού,
ε. τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-

μικών Υπηρεσιών,
στ. τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρ-

χαίων και Νεότερων Μνημείων,
ζ. έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, 

ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Οικονομικών,
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η. δύο (2) πρόσωπα με εμπειρία στον τομέα συντήρη-
σης και διοργάνωσης εκθέσεων, που ορίζονται με διετή 
θητεία από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η Επιτροπή σύμφωνα με τα ανωτέρω διατυπώνει γνώ-
μη σχετικά με: α) το ύψος της ετήσιας πίστωσης που εγ-
γράφεται στον κρατικό προϋπολογισμό για την εγγύηση 
της παραγράφου 1, β) την συνδρομή των προϋποθέσεων 
παροχής της εγγύησης αυτής, γ) τη θέση τυχόν πρόσθε-
των όρων που απαιτούνται για την παροχή κρατικής εγ-
γύησης, δ) την καταβολή αποζημίωσης στους δικαιού-
χους για απώλειες ή φθορές που καλύπτονται από την 
εγγύηση αυτή καθώς και τον καθορισμό του ύψους της 
ε) κάθε άλλο ζήτημα για το οποίο ο Γενικός Κανονισμός 
Εγγύησης και Προδιαγραφών Ασφαλείας Συλλογών και 
Εκθεμάτων της παραγράφου 3 προβλέπει γνωμοδότηση 
της επιτροπής. 

Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση ορί-
ζεται ο πρόεδρός της επιτροπής, καθώς και η υπηρεσία 
ή οι υπάλληλοι του υπουργείου που αναλαμβάνουν τη 
γραμματειακή υποστήριξή της.

9. Κατά τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες ισχύος της 
παρούσας διάταξης μετά την έκδοση του Γενικού Κα-
νονισμού Εγγύησης και Προδιαγραφών Ασφαλείας της 
παραγράφου 3, η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 
αφορά αποκλειστικά τις εκθέσεις που οργανώνει ή συν-
διοργανώνει το Ελληνικό Δημόσιο στην ημεδαπή ή στην 
αλλοδαπή. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού 
διαστήματος, η εγγύηση θα αφορά και τις υπόλοιπες 
εκθέσεις οι οποίες διοργανώνονται ή συνδιοργανώνο-
νται από ημεδαπά δημόσια μουσεία ή από μουσεία που 
έχουν ιδρυθεί με νόμο».

Άρθρο 65

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 
(Α΄ 14) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ομοίως, για τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης 
συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου, για το προσωπικό που απασχολείται σε έργα που 
υλοποιούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, ενταγμένα σε Επιχειρησιακά Προγράμματα 
του Ε.Σ.Π.Α., οι πράξεις αυτές ισχύουν από την ημερο-
μηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούμενης σύμβασης 
αντίστοιχα, έστω και αν η δημοσίευση στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως γίνει μεταγενέστερα. 

Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου ανατρέχει στο 
χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)». 

Άρθρο 66

Ασφάλιση καταδυόμενου προσωπικού του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

1. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στην παρ. 5 του 
άρθρου 24 της υποπαραγράφου Δ.9. της παρ. Δ΄ του άρ-
θρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), η Εφορεία Εναλίων Αρ-
χαιοτήτων και η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπη-
λαιολογίας ασφαλίζουν το κατά το άρθρο 7 της παρ. 7 
περίπτωση β΄ εδάφιο πέμπτο του ν. 2557/1997 (Α΄ 271) 
καταδυόμενο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, κατ’ έτος, για κίνδυνο ζωής και υγείας 

σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Η δαπάνη βαρύνει 
το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

2. Για κάθε ημέρα κατάδυσης καταβάλλεται στο κατ’ 
άρθρο 7 παρ. 7 περίπτωση β΄ εδάφιο πέμπτο του ν. 2557/ 
1997 (Α΄ 271) καταδυόμενο προσωπικό του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού ειδική πρόσθετη αμοιβή. 
Η ειδική πρόσθετη αμοιβή επιβαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.) και υπόκειται σε φορολογία 
εισοδήματος και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού 
και Αθλητισμού καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι προϋπο-
θέσεις και ο τρόπος καταβολής, καθώς και το ύψος της 
εν λόγω αμοιβής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Σε περίπτωση που αρχαιολογική έρευνα καθιστά 
αναγκαία την απασχόληση καταδυόμενων υπαλλήλων, 
έχουν δε εξαντληθεί τα ανώτατα όρια που προβλέ-
πονται από τις κείμενες διατάξεις για τις εκτός έδρας 
μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων ή/και για την 
ειδική πρόσθετη αμοιβή, η καθ’ υπέρβαση δαπάνη
(η ειδική πρόσθετη καταδυτική αμοιβή και η εκτός έδρας 
μετακίνηση) καλύπτεται από τρίτο πρόσωπο, ημεδαπό ή 
αλλοδαπό, που είναι κύριος του έργου ή συνεργάζεται 
στην αρχαιολογική έρευνα. Το ποσό καταβάλλεται στο 
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και 
αποδίδεται στους δικαιούχους υπαλλήλους, μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση της υπηρεσίας και απόφαση 
του διοικητικού συμβουλίου του Τ.Α.Π. 

Άρθρο 67

1. Θεσμοθετείται Βραβείο Εικαστικών Τεχνών «Γιάν-
νης Μόραλης», στη μνήμη του μεγάλου εικαστικού και 
δασκάλου που απονέμεται κάθε χρόνο σε έναν εν ζωή 
δημιουργό για το τρέχον καλλιτεχνικό του έργο ή για 
τη συνεχή και αναγνωρισμένη παρουσία του στα εικα-
στικά πράγματα της χώρας. Η απονομή του βραβείου 
συνοδεύεται από τη διοργάνωση έκθεσης έργων του 
βραβευθέντος ή της βραβευθείσας από το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται κάθε χρόνο με από-
φαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού άμισθη 
επταμελής γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία αποτελείται 
από έναν καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας της Ανω-
τάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή του Τμήματος Εικαστικών 
και Εφαρμοσμένων Τεχνών Α.Π.Θ. ή του Τμήματος Εικα-
στικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας ή του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών 
και Επιστημών Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εκ 
περιτροπής), έναν εκπρόσωπο της Εταιρείας Ελλήνων 
Τεχνοκριτών AICA Hellas, έναν εκπρόσωπο του Επιμε-
λητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, έναν εκπρόσωπο 
της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης, έναν εκπρό-
σωπο της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάν-
δρου Σούτζου, έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης ή του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης 
Τέχνης (εκ περιτροπής) και έναν υπάλληλο της Γενικής 
Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τα μέλη της επιτροπής 
υποδεικνύονται από τους ανωτέρω φορείς, πλην του 
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υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό. Ο πρόεδρος της 
επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα 
ασκεί υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος ορίζεται με 
την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής.

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού δημοσιεύεται ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, καθορίζονται η προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων, ο χρόνος απονομής του βραβείου και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη διαδικασία.

4. Το βραβείο απονέμεται με απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από πρόταση της 
ανωτέρω Επιτροπής.

Άρθρο 68

Για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της 
Μπιενάλε της Βενετίας προβλέπονται τα εξής:

1. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση, μέχρι 
το τέλος Μαρτίου του προηγούμενου της διοργάνωσης 
έτους, προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις για την 
επιλογή της εθνικής εκπροσώπησης. 

 Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν: α) επιμελητές, 
ιστορικοί τέχνης, τεχνοκριτικοί και θεωρητικοί τέχνης 
με εμπειρία στην οργάνωση και επιμέλεια εκθέσεων 
από κοινού με καλλιτέχνες, β) καλλιτέχνες από κοινού 
με τους ανωτέρω.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαΐου του 
προηγούμενου της διοργάνωσης έτους, σύμφωνα με 
τους όρους της πρόσκλησης.

2. Μέχρι το τέλος Μαΐου του προηγούμενου της διορ-
γάνωσης έτους με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, συγκροτείται άμισθη επταμελής γνωμο-
δοτική επιτροπή, που αποτελείται από έναν καθηγητή 
οποιασδήποτε βαθμίδας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τε-
χνών ή του Τμήματος Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
Α.Π.Θ. (εκ περιτροπής), έναν καθηγητή οποιασδήποτε 
βαθμίδας του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή του 
Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών Τέχνης 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εκ περιτροπής), έναν 
εκπρόσωπο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, 
έναν εκπρόσωπο του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης 
Τέχνης, έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Πινακοθήκης και 
Μου σείου Αλεξάνδρου Σούτζου, έναν εκπρόσωπο του 
Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας και έναν εκ-
πρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Κριτικών Τέχνης (AICA 
HELLAS). Ο πρόεδρος της επιτροπής εκλέγεται από τα 
μέλη της.

Οι καθηγητές και οι εκπρόσωποι υποδεικνύονται από 
τους ανωτέρω φορείς. Με την απόφαση συγκρότησης 
της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της αρμόδιας Υπη-
ρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που 
εκτελεί χρέη γραμματέα της επιτροπής. 

3. Οι συντελεστές της εθνικής συμμετοχής (καλλιτέ-
χνης/-ες και επιμελητής/-ές) επιλέγονται, ύστερα από 
πρόταση της επιτροπής, με απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιοποιείται μέχρι 

το τέλος Ιουλίου του προηγούμενου της διοργάνωσης 
έτους. 

4. Ως φορείς υλοποίησης της εθνικής συμμετοχής 
(Εθνικός Επίτροπος) ορίζονται εκ περιτροπής το Εθνικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Κρατικό Μουσείο Σύγ-
χρονης Τέχνης και η Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο 
Αλεξάνδρου Σούτζου. Το κόστος της συμμετοχής στη 
διοργάνωση καλύπτεται από τις πιστώσεις του τακτι-
κού προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, με επιχορήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Άρθρο 69

Στο άρθρο 6 του άρθρου τέταρτου του ν. 4366/2016 
(Α΄ 18) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Οι θέσεις του καλλιτεχνικού διευθυντή και των μέχρι 
έξι (6) προσώπων ειδικών προσόντων ή δεξιοτήτων, που 
προβλέπονται στο άρθρο τρίτο της 40.414/26.1.2016 
Σύμβασης Τροποποίησης της 7431/1981 «Συμβάσεως 
Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και 
Προσυμφώνου Δωρεάς», όπως η τροποποίηση της σύμ-
βασης κυρώθηκε με το άρθρο 1 του άρθρου τέταρτου 
του ν. 4366/2016, μπορεί να καλύπτονται και με την το-
ποθέτηση στον τον ΟΜΜΑ λειτουργών και υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ της Γενικής Κυ-
βέρνησης. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του επο-
πτεύοντος Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά 
από εισήγηση του ΔΣ του ΟΜΜΑ, η οποία σχηματίζεται 
με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Οι αποδοχές τους 
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού και καλύπτονται 
στο σύνολό τους από το φορέα υποδοχής. Ο χρόνος 
υπηρεσίας που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται, 
για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην 
οργανική τους θέση. Οι υπάλληλοι και λειτουργοί που 
τοποθετούνται στις ανωτέρω θέσεις λαμβάνουν από 
τον ΟΜΜΑ μόνο τις αποδοχές της θέσης αυτής, ενώ η 
καταβολή των αποδοχών της θέσης που κατείχαν πριν 
από την τοποθέτησή τους διακόπτεται αυτοδικαίως. Σε 
περίπτωση αποχώρησής τους από τις παραπάνω θέσεις, 
επανέρχονται αυτοδικαίως στην οργανική τους θέση, η 
οποία μέχρι τότε παραμένει κενή.».

Άρθρο 70

1. Στο τέλος του άρθρου 65 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141) 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Από 1.1.2017 και εφόσον τα αντίστοιχα έργα έχουν 
ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-
2020, οι ως άνω συμβάσεις εργασίας μπορούν να παρα-
ταθούν μέχρι τη λήξη των έργων ανάλογα με τις απαι-
τήσεις και το σχεδιασμό τους, που εξειδικεύονται με 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.».

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από την έναρξη 
ισχύος του άρθρου 65 του ν. 4410/2016.

Άρθρο 71

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Στο άρθρο 14 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219) προστίθεται 
παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Γενικός 
Διευθυντής αναπληρώνεται στο σύνολο των καθηκό-
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ντων του από Διευθυντή του ΕΚΚ, κατόπιν αποφάσεως 
του διοικητικού συμβουλίου.».

Άρθρο 72

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) 
προστίθεται και ισχύει από την έναρξη ισχύος του 
ν. 4440/2016 νέα περίπτωση κγ΄ ως εξής: 

«κγ) στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπο-
λης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.».

Άρθρο 73

Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 2Α του 
άρθρου 76 του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) προστίθενται εδάφια 
ως εξής:

«Επιτρέπεται η κατάρτιση προγραμματικών συμβά-
σεων τριετούς διάρκειας μεταξύ του Ο.Μ.Μ.Θ. και του 
Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τους 
Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
με σκοπό την εκατέρωθεν συμβολή, δια της προσφοράς 
των αναγκαίων προς τούτο μέσων, στην ανάπτυξη του 
μορφωτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου της 
χώρας και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο σκοπό 
του Ο.Μ.Μ.Θ. και εξυπηρετούν έργα και δράσεις αρμο-
διότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
καθώς και εκδηλώσεων γενικότερου δημοσίου ενδιαφέ-
ροντος, αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων. Με τις ίδιες ή 
άλλες συμβάσεις μπορεί να ορίζονται οι ειδικότεροι όροι 
και προϋποθέσεις υπό τις οποίες Οργανισμοί που υπά-
γονται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, μπορεί να συνεργάζονται με τον Ο.Μ.Μ.Θ., 
να αξιοποιούν για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων τους 
τις εγκαταστάσεις του, την τεχνολογική του υποδομή 
και την τεχνογνωσία του προσωπικού του Ο.Μ.Μ.Θ. 
και να αναπτύσσουν εν γένει συνέργειες και δράσεις οι 
οποίες εντάσσονται στους σκοπούς του Οργανισμού. 
Με τις συμβάσεις αυτές μπορεί επίσης να ρυθμίζονται 
θέματα σχετικά με δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα 
του Ο.Μ.Μ.Θ. για τους μαθητές των δημόσιων σχολείων, 
καθώς και με τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών 
και υπηρεσιών του Ο.Μ.Μ.Θ. προς το Δημόσιο και προς 
δημόσιους φορείς για καλλιτεχνικές δράσεις. Η παρα-
κολούθηση της τήρησης των όρων κάθε σύμβασης και 
ο έλεγχος της διαχείρισης των πόρων που διατίθενται 
γίνεται από πενταμελή Επιτροπή αποτελούμενη από 
δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, δύο 
(2) υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και έναν 
(1) υπάλληλο του Ο.Μ.Μ.Θ.. Η επιτροπή συγκροτείται και 
τα μέλη της ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την 
οποία ρυθμίζεται κάθε θέμα απαραίτητο για τη λειτουρ-
γία της. Το μέλος της επιτροπής που είναι υπάλληλος του 
Ο.Μ.Μ.Θ. ορίζεται ύστερα από πρόταση του διοικητικού 
συμβουλίου του Ο.Μ.Μ.Θ..».

2. Στο τέλος του άρθρο 2Α του άρθρου 76 του 
ν. 2121/1993 (Α΄ 25),προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) Στους σκοπούς του Οργανισμού εντάσσονται επί-
σης δραστηριότητες και δράσεις σχετικές με την ενίσχυ-

ση της πρόσβασης στην καλλιτεχνική γνώση και εκπαί-
δευση, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και 
του πνευματικού πλούτου της Ελλάδας, καθώς και την 
ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών μέσω πολιτιστι-
κών δράσεων. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού ο 
Ο.Μ.Μ.Θ. μπορεί να συνεργάζεται με φορείς της ημεδα-
πής και αλλοδαπής, καθώς και να εκπονεί και υποβάλλει 
σχετικά προγράμματα προς εξασφάλιση των απαραίτη-
των πόρων με την αξιοποίηση κοινοτικών ενισχύσεων 
και διαπεριφερειακών και διαδημοτικών κοινοτικών 
προγραμμάτων». 

3. Μετά το άρθρο 5Α του άρθρου 76 του ν. 2121/1993 
(Α΄ 25) προστίθεται άρθρο 5Β, ως εξής:

«Άρθρο 5Β
1. Το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Μ.Μ.Θ. προσλαμ-

βάνει γενικό διευθυντή με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
διάρκειας τριών (3) ετών και καθορίζει τις αρμοδιότη-
τές του κατά τα προβλεπόμενα στους σχετικούς κανο-
νισμούς του Οργανισμού. 

2. α) Το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Μ.Μ.Θ. προσλαμ-
βάνει καλλιτεχνικό διευθυντή με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών, η οποία μπορεί 
να ανανεώνεται χωρίς να καθίσταται αορίστου χρόνου. 
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής είναι αρμόδιος για κάθε 
θέμα καλλιτεχνικής φύσεως, την κατάρτιση του καλλι-
τεχνικού προγράμματος του Ο.Μ.Μ.Θ. κάθε περιόδου, το 
οποίο εγκρίνεται από το ΔΣ, την κατάρτιση αναλυτικού 
προϋπολογισμού σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυ-
ντή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το διοικητικό 
συμβούλιο προϋπολογισμού, και την υλοποίηση του 
καλλιτεχνικού προγραμματισμού.

β) Το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Μ.Μ.Θ. προσλαμ-
βάνει, μετά από εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή, 
έναν αναπληρωτή καλλιτεχνικό διευθυντή με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, η οποία 
μπορεί να ανανεωθεί χωρίς να καθίσταται αορίστου 
χρόνου. Ο αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής επι-
κουρεί και αναπληρώνει τον καλλιτεχνικό διευθυντή στα 
καθήκοντά του και η σύμβασή του λήγει αυτοδικαίως και 
αζημίως με τη σύμβαση του καλλιτεχνικού διευθυντή.

 3. Για τη διαδικασία πρόσληψης του γενικού διευθυ-
ντή, του καλλιτεχνικού διευθυντή και του αναπληρωτή 
του, ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στα εδάφια β΄ 
και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). 
Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις τους 
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

4. Το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Μ.Μ.Θ. μπορεί να 
καταγγείλει τη σύμβαση του γενικού διευθυντή ή του 
καλλιτεχνικού διευθυντή πριν από τη λήξη της αζημίως, 
αν ο ετήσιος απολογισμός του έργου τους απορριφθεί 
από αυτό ή για σπουδαίο λόγο που ανάγεται στην άσκη-
ση των καθηκόντων τους. Η απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου λαμβάνεται σε ειδική συνεδρίαση με πλειο-
ψηφία δύο τρίτων (2/3) επί του συνόλου των μελών του 
και είναι πλήρως αιτιολογημένη.

5. Για την υλοποίηση των σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
πρόγραμμα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, το διοικητικό 
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συμβούλιο προσλαμβάνει, μετά από εισήγηση του καλ-
λιτεχνικού διευθυντή, καλλιτεχνικό προσωπικό με σύμ-
βαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ορίζοντας την αμοιβή 
του, σύμφωνα με το ν. 4354/2015 (Α΄176) ή με σύμβαση 
έργου, καθώς και τεχνικό προσωπικό και προσωπικό τα-
ξιθεσίας, εφόσον έχουν γίνει οι σχετικές προβλέψεις για 
το κόστος της μισθοδοσίας στον προϋπολογισμό του εν 
λόγω φορέα και οι εν λόγω προσλήψεις έχουν ενταχθεί 
στο σχεδιασμό προσλήψεων του φορέα.».

4. Στο άρθρο 6Α του άρθρου 76 του ν. 2121/1993 
(Α΄25) προστίθεται περίπτωση ε΄, ως εξής:

«ε) Έσοδα από διαπεριφερειακά και διαδημοτικά κοι-
νοτικά προγράμματα, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμ-
ματα πολιτιστικής συνεργασίας.».

Άρθρο 74

Αντικατάσταση της παραγράφου 12 

του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)

Η παράγραφος 12 του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 
(Α΄ 121) αντικαθίσταται ως εξής: 

«12. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία 
της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 
Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), συμπεριλαμβανομένης της πε-
ρίπτωσης διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται κατ’ 
εξαίρεση οι διατάξεις του καταστατικού της.».

Άρθρο 75

1. Στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2636/1998 (A΄198) μετά 
τη λέξη «λειτουργεί» και πριν από τις λέξεις «χάριν του 
δημοσίου συμφέροντος» προστίθενται οι λέξεις «σε δω-
δεκάωρη βάση».

2. Μετά το τέλος του ενδέκατου εδαφίου της παρ. Α.1 
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Συγκεκριμένα για το έτος 2017, η σχετική απόφα-
ση καθιέρωσης της υπερωριακής απασχόλησης για το 
απασχολούμενο προσωπικό στο «Ελληνικό Φεστιβάλ 
Α.Ε.» εκδίδεται από το διοικητικό του συμβούλιο εντός 
τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος 
και ισχύει αναδρομικά από 1.1.2017.».

 3. Στο άρθρο 3 του ν. 2636/1998 προστίθεται παρά-
γραφος 5 ως εξής:

«5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελ-
ληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» είναι δυνατή, μέχρι την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας πρόσληψης τακτικού προσωπικού 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) 
η ανανέωση των υφιστάμενων εργασιακών συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου, καθώς επίσης και συμβάσεων έργου, 
με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του 
φορέα, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και 
πάντως, όχι πέραν της 31ης.12.2018.».

Άρθρο 76

Στην παρ. 4 του άρθρου 6 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4366/2016 (Α΄ 18) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως 
εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μπορεί να απο-
σπάται στον ΟΜΜΑ προσωπικό του Υπουργείου Οικο-

νομικών ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
αντίστοιχα για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του 
ΟΜΜΑ και για χρόνο που ορίζεται με την απόφαση της 
απόσπασης. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά, με δυνατότητα πα-
ράτασης για ένα (1) ακόμη έτος. Η δαπάνη μισθοδοσίας 
του αποσπασμένου προσωπικού βαρύνει, σε όλες τις πε-
ριπτώσεις, τον φορέα προέλευσης του αποσπώμενου.».

Άρθρο 77

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με 
την επωνυμία «Εθνικό Μουσείο Αγροτικού Κινήματος 
Κιλελέρ» (Ε.Μ.Α.Κ. Κιλελέρ), το οποίο τελεί υπό την επο-
πτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Το Ε.Μ.Α.Κ. Κιλελέρ διοικείται από πενταμελές όργα-
νο (Διοικητική Επιτροπή), στο οποίο μετέχουν πρόσωπα 
εγνωσμένου κύρους με κατάρτιση επί του αντικειμένου 
της ιστορίας του αγροτικού κινήματος ή συναφούς επι-
στημονικού αντικειμένου. Εξ αυτών τρία (3) μέλη διο-
ρίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και δύο (2) μέλη με απόφαση του Δήμου 
Κιλελέρ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προγραμμα-
τική σύμβαση που θα υπογράφει μεταξύ του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Κιλελέρ. 
Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής ορίζεται ένα από 
τα υποδεικνυόμενα εκ μέρους του Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού μέλη που πρέπει να έχει εξειδικευμένη 
γνώση του αντικειμένου της ιστορίας του αγροτικού κι-
νήματος. Ουδεμία οικονομική αξίωση προκύπτει από 
τη συμμετοχή προσώπου στη Διοικητική Επιτροπή του 
Ε.Μ.Α.Κ. Κιλελέρ.

3. Η θητεία των μελών της Διοικητικής Επιτροπής εί-
ναι τριετής και δύναται να παραταθεί με απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, το ανώτερο, για 
ένα επιπλέον έτος πέραν της θητείας του οργάνου.

4. Το Ε.Μ.Α.Κ. Κιλελέρ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. 
Πόροι του Μουσείου είναι: (α) τα έσοδα που προέρχονται 
από την εκμετάλλευση και αξιοποίηση της κινητής και 
ακίνητης περιουσίας του, (β) τα έσοδα από την πώληση 
βιβλίων και εντύπων, από την πώληση εισιτηρίων, καθώς 
και από την πάσης φύσεως δραστηριότητα του Ε.Μ.Α.Κ. 
Κιλελέρ από την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, 
(γ) οι εισφορές και οι λοιπές παροχές των συμμετεχόντων 
στις εκδηλώσεις, τα προγράμματα, τα συνέδρια, τα σεμι-
νάρια ή τις ημερίδες που οργανώνει το Ε.Μ.Α.Κ. Κιλελέρ, 
καθώς και οι εισφορές αυτών που κάνουν χρήση των εν 
γένει εγκαταστάσεων και υπηρεσιών αυτού, (δ) οι υπέρ 
του Ε.Μ.Α.Κ. Κιλελέρ δωρεές, κληρονομιές, κληροδο-
τήματα και πάσης φύσεως μεταβιβάσεις περιουσιακών 
στοιχείων από χαριστική αιτία οποιουδήποτε ημεδαπού 
ή αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, (ε) οι τό-
κοι από τις καταθέσεις του Ε.Μ.Α.Κ. Κιλελέρ σε τράπε-
ζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς, (στ) οι τυχόν 
επιχορηγήσεις ή παροχές ή κονδύλια, όπως ενδεικτικά 
κονδύλια από κρατικούς ή άλλους ημεδαπούς ή αλλοδα-
πούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, κονδύλια από ευ-
ρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και προγράμματα, 
περιλαμβανομένων και κονδυλίων εκ προγραμματικών ή 
άλλων συναφών συμβάσεων, (ζ) οι επιχορηγήσεις ή και 
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χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού 
τομέα και σχετικές προσκλήσεις ενδιαφέροντος για τη 
χρηματοδότησή τους μέσω εισφορών, (η) οποιαδήποτε 
άλλη περιοδική ή εφάπαξ απόδοση οποιουδήποτε πε-
ριουσιακού στοιχείου ή επένδυσης που περιέρχεται στο 
Ε.Μ.Α.Κ. Κιλελέρ και δεν κατονομάζεται ειδικώς, καθώς 
και (θ) πρόσοδοι από κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα.

5. Με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουρ-
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού θεσπίζεται ο Οργανι-
σμός του Ε.Μ.Α.Κ. Κιλελέρ και καθορίζονται οι ειδικό-
τερες αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης αυτού, η 
οργανωτική διάρθρωση και η στελέχωση των υπηρε-
σιών του, τα προσόντα και η διαδικασία πλήρωσης των 
θέσεων του προσωπικού του, αλλά και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση και στη 
λειτουργία του.

Άρθρο 78

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 2433/1996 (Α΄ 180) που προστέθηκε με την παρ. 3α 
του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«στους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ7 Ζωγράφων 
συντηρητών, ΠΕ10 γλυπτών, ΠΕ αρχαιοζωολόγων και 
ΠΕ12 φυσικών γεωλόγων, βιολόγων, γεωπόνων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και 
στο μόνιμο και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρό-
νου επιστημονικό προσωπικό της Εθνικής Πινακοθή-
κης - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου των ειδικοτήτων 
ΠΕ Ιστορικών Τέχνης, ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων, ΠΕ 
Ζωγράφων, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Φυσικών, ΠΕ Χημικών Μη-
χανικών, ΠΕ Αρχειονόμων.».

Άρθρο 79

Οι τίτλοι σπουδών που χορηγήθηκαν από Ανώτερες 
Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευ-
σης, εφόσον οι τίτλοι αυτοί αποκτήθηκαν, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 1158/1981 (Α΄ 127), έως την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του ν. 3149/2003 (Α΄ 141), θεωρούνται 
ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών που χορηγούσαν 
έως τις 10.6.2003 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύμα-
τα, χωρίς αντιστοιχία προς υπάρχουσες κατά το κρίσιμο 
χρονικό διάστημα ειδικότητες των Τεχνολογικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων. Αρμόδιος για την αναγνώριση της 
ισοτιμίας ορίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και 
Αθλητισμού καθορίζονται οι Ανώτερες Σχολές Καλλιτε-
χνικής Εκπαίδευσης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος άρθρου, καθώς και οι προϋποθέσεις και η 
διαδικασία αναγνώρισης της ισοτιμίας.

Άρθρο 80

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 47 του 
ν. 4440/2016 (Α΄ 224) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, 
η φράση «πλην των αποδοχών τους, περιλαμβανομέ-
νων των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν σε 
αυτές.».

Άρθρο 81

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

 Ψηφιακής Πολιτικής, 
 Τηλεπικοινωνιών 
Εσωτερικών  και Ενημέρωσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Παιδείας, Έρευνας Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
και Θρησκευμάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών  Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Πολιτισμού  Υφυπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού και Αθλητισμού
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ 
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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