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PANSEKTE PANSEKTE <pansekte@gmail.com>

RE: Απάντηση στο με αρ. πρωτ. 192/16.5.2018 έγγραφό σας
1 μήνυμα
ΟΠΙ, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού <legal@opi.gr>
Προς: pansekte@gmail.com

17 Μαΐου 2018 - 1:00 μ.μ.

Αρ. Πρωτ. 33451
Αξιότιμε κύριε Τσαττατσάρη,
Αναφορικά με τα ερωτήματα που θέτετε στο με αρ. πρωτ. 192/16.5.2018 έγγραφό σας σας αναφέρουμε τα
ακόλουθα:
1. Δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στο νομικό πλαίσιο αναφορικά με τις υποχρεώσεις των χρηστών στην
περίπτωση που χρησιμοποιούν μουσική στα καταστήματά τους και συνεπώς συνεχίζει να υπάρχει
υποχρέωση καταβολής αμοιβής στους δικαιούχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών δικαιωμάτων.
2. Η ΑΕΠΙ εκτός από οργανισμός συλλογικής διαχείρισης είναι και ΑΕ. Το γεγονός ότι ανακλήθηκε η άδεια
λειτουργίας της ως οργανισμού συλλογικής διαχείρισης δεν σημαίνει ότι παύει να υφίσταται ως νομικό
πρόσωπο. Συνεπώς, η ΑΕΠΙ δεν δύναται πλέον να χρεώνει και να εισπράττει δικαιώματα αλλά εξακολουθεί
να υπάρχει ως απλή ανώνυμη εταιρεία που έχει δικαίωμα παράστασης στα δικαστήρια.
3. Δεν έχει ακόμη λειτουργήσει η Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης διαχείρισης Δικαιωμάτων δεδομένου ότι απαιτείται
η έκδοση ΥΑ, που θα ορίζει τόσο τον Προσωρινό Διαχειριστή όσο και τις λοιπές λεπτομέρειες λειτουργίας
της. Μόλις εκδοθούν οι σχετικές πράξεις και τεθεί σε λειτουργία η Ειδική Υπηρεσία θα υπάρχει ενημέρωση
από την ιστοσελίδα του ΟΠΙ και θα μπορέσετε να απευθυνθείτε σε αυτήν για τα ερωτήματά σας.
4. Οι χρήστες που έχουν καταβάλει τη σχετική αμοιβή στην ΑΕΠΙ απαλλάσσονται από τη σχετική υποχρέωση
για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Σχετικά με τη μη χορήγηση τιμολογίου, αυτό θα πρέπει να ζητηθεί από την ΑΕΠΙ. Σε κάθε περίπτωση συνίσταται να
φυλαχθεί το αποδεικτικό της καταβολής.
Με εκτίμηση,
Ειρήνη Σταματοΰδη
Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Μετσόβου 5, Αθήνα, 10682
Τηλ. 213 214 7800
Fax. 210 8253732
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Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το μήνυμα είναι εμπιστευτικές. Το παρόν μήνυμα προορίζεται αποκλειστικά για τους
αναφερόμενους παραλήπτες. Εάν δεν συμπεριλαμβάνεστε στη λίστα των παραληπτών, σας ενημερώνουμε ότι η αποκάλυψη, η
αντιγραφή, η διανομή ή οποιαδήποτε ενέργεια σχετική με την εμπιστευτικότητα των περιεχομένων απαγορεύεται αυστηρά.
Παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τον αποστολέα του παρόντος μηνύματος ότι ο προοριζόμένος παραλήπτης δεν το έλαβε και στη συνέχεια
να διαγράψετε το αρχικό μήνυμα. Παρακαλώ σημειώστε ότι ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας παρακολουθεί τα εισερχόμενα και
εξερχόμενα μηνύματα και κάθε περαιτέρω επικοινωνία θα εκλαμβάνεται ως συναίνεση σε αυτό.

