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Υπό δηαπραγκάηεσζε οη ακοηβές γηα ηα 
πλεσκαηηθά δηθαηώκαηα  

 
 

Η ερώηεζε ηοσ θ. Καραζκάλε θαη ε απάληεζε ηοσ θ. Τδαβάρα 
 

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ θ. ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ 
 
 
Αζήλα, 16 Ηαλνπαξίνπ 2013 
 
                                                          ΔΡΩΣΖΖ 
 
ΠΡΟ ηνλ θύξην Τπνπξγό Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη  
                                            Αζιεηηζκνύ. 
   
Πξνο ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγό ΠΑΗΓΔΗΑ 
 
ΘΔΜΑ: «Γηθαηόηεξε θαη ΡΔΑΛΗΣΗΚΖ ε θαηαβνιή Γηθαησκάησλ 
Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο (ΑΔΠΗ)» 
 
          Με εξώηεζή κνπ, ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2011, είρα δεηήζεη ηελ 
εμαίξεζε από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο δηθαησκάησλ Πλεπκαηηθήο 
Ηδηνθηεζίαο, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε παξακεζόξηεο θαη 
πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο. 
          Σν αίηεκά κνπ απηό, ήηαλ ζε πιήξε ελαξκόληζε κε ηελ πξόζεζε 
πνπ ην 2009 είρε εθθξάζεη ν ηόηε Τπνπξγόο Πνιηηηζκνύ θαη λπλ 
Πξσζππνπξγόο Αληώλεο ακαξάο – δειαδή λα εμαηξεζνύλ νξηζκέλεο 
πεξηνρέο (εμόθζαικα θαη απηαπόδεηθηα πξνβιεκαηηθέο) από ηελ 
ππνρξεσηηθή θαηαβνιή ησλ πξναλαθεξζέλησλ δηθαησκάησλ. 
          Ζ απάληεζή ζαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξώηεζή κνπ θύξηε Τπνπξγέ, 
πεξηνξίδεηαη ζηελ αλαθνξά ηνπ ¨γξάκκαηνο ηνπ Νόκνπ¨ 2121/93, ν 
νπνίνο είλαη αθξηβώο απηόο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ην κεγάιν πξόβιεκα. 
Όκσο, κε δεδνκέλν όηη ζηελ 20εηία πνπ έρεη παξέιζεη από ηε ζέζπηζή 
ηνπ, έρνπλ επέιζεη θαη ζνβαξόηαηεο αιιαγέο ζην νηθνλνκηθνθνηλσληθό καο 
ζύζηεκα, ελδερνκέλσο λα θαζίζηαηαη πιένλ αλαγθαία ε αλαζεώξεζε – 
εθζπγρξνληζκόο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ.   
          Λέηε ζηελ απάληεζή ζαο θ. Τπνπξγέ, όηη ππάξρνπλ παξακεζόξηεο 
πεξηνρέο πνπ, όκσο, δελ είλαη πξνβιεκαηηθέο, δηόηη είλαη ηνπξηζηηθέο. 
Οπδεκία αληίξξεζε. Οη ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, απηέο πνπ θαη θίλεζε έρνπλ 
θαη ηδίξν νη θαθεηέξηεο, ηα θαθελεία, θαη ηα άιια καγαδηά ηνπο, αζθαιώο 
θαη ζα πξέπεη λα εμαθνινπζήζνπλ λα θαηαβάινπλ ηα δηθαηώκαηα 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 
          Σν εξώηεκα είλαη, ηη πξέπεη λα γίλεη κε ηηο άιιεο πεξηνρέο πνπ ΓΔΝ 
είλαη ηνπξηζηηθέο. Καη ηα κεηξεκέλα καγαδηά ηνπο, κέλνπλ – όζα κέλνπλ – 
αλνηρηά γηα κεηξεκέλνπο ζηα δάρηπια πειάηεο, κε ηδίξν πνπ ηηο πην 
πνιιέο κέξεο δελ μεπεξλά ηα ιίγα επξώ. 
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          Δπαλέξρνκαη ινηπόλ ζην ζέκα θαη ζαο εξσηώ θ. Τπνπξγέ: 
1.    ε κηα πεξίνδν παλζνκνινγνύκελεο δεηλήο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε 
κηα Πνιηηεία λα πξνζπαζεί λα ζθύβεη πάλσ από αλαμηνπαζνύληεο 
ζπκπνιίηεο καο, κε δηεπθνιύλζεηο πιεξσκώλ, παξαηάζεηο θαη 
δηεπζεηήζεηο ιεμηπξόζεζκσλ δαλείσλ (ζηεγαζηηθώλ θαη άιισλ), κεηώζεηο 
επηηνθίσλ, δηεπθνιύλζεηο αθόκε θαη ζηελ εμόθιεζε θνξνινγηθώλ ρξεώλ, 
ην ειάρηζην πνπ νθείινπκε λα θάλνπκε, δελ είλαη λα βξνύκε έλαλ πην 
εμνξζνινγηζκέλν, πην δίθαην ηξόπν θαηαβνιήο ησλ δηθαησκάησλ 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο; 
2.    Πξνηίζεζηε ινηπόλ, θ. Τπνπξγέ, ζε πινπνίεζε θαη ηεο πξν ηεηξαεηίαο 
εθθξαζζείζαο πξόζεζεο ηνπ ηόηε αξκόδηνπ Τπνπξγνύ θαη λπλ 
Πξσζππνπξγνύ Αληώλε ακαξά, λα ηξνπνπνηήζεηε ηνλ 2121/93, ώζηε, 
θάπνηα καγαδάθηα ζηηο πξαγκαηηθά πξνβιεκαηηθέο ΚΑΗ ΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ 
πεξηνρέο πνπ θπηνδσνύλ λα αληέμνπλ λα θξαηήζνπλ αλνηρηέο ηηο πόξηεο 
ηνπο; 
 
Ο Δξσηώλ  
 
Γηώξγνο Καξαζκάλεο 
Βνπιεπηήο Πέιιαο 
 

 
 

Η απάληεζε ηοσ θ. Τδαβάρα 
 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ,  
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 
ΓΓ Πνιηηηζκνύ 

Αζήλα 1 Φεβξνπαξίνπ 2013 
 
Πξνο ηε βνπιή ησλ Διιήλσλ 
 
Γ/λζε Κνηλνβνπιεπηηθνύ Διέγρνπ  
Σκήκα Δξσηήζεσλ 
Κνηλ.: Βνπιεπηή θ. Γηώξν Καξαζκάλε 
 
Θέκα: Απάληεζε ζηε κε αρηζκό πρωηοθόιιοσ 5906/16.1.2013 
Ερώηεζε 
 
ε απάληεζε ηεο κε αξηζκ. πξσηνθόιινπ 5906/16.1:2013 Δξώηεζεο ηνπ 
Βνπιεπηή θ. Γηώξγνπ Καξαζκάλε θαη ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έζεζαλ 
ππόςε καο νη αξκόδηεο ππεξεζίεο καο, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 
 
ύκθσλα κε ηνλ ειιεληθό λόκν, ην θνηλνηηθό δίθαην θαη ηηο δηεζλείο 
ζπκβάζεηο, ηηο νπνίεο έρεη ππνγξάςεη ε Διιάδα, δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα 
εμαίξεζεο πεξηνρώλ από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο δηθαησκάησλ γηα ηε 
δεκόζηα εθηέιεζε. 
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Τπάξρεη σζηόζν δπλαηόηεηα νξζνινγηζκνύ ησλ θαηαβαιιόκελσλ 
ακνηβώλ ζηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο νη ακνηβέο δελ ζεσξνύληαη 
νξζνινγηθέο. Γεδνκέλνπ όκσο όηη ε έλλνηα ηνπ νξζνινγηθνύ ελδέρεηαη λα 
δηαθέξεη αλάινγα κε ην πνηόο είλαη ην ελδηαθεξόκελν κέξνο (εμαξηάηαη 
δειαδή εάλ θαλείο είλαη δηθαηνύρνο ή ππόρξενο ζε θαηαβνιή), ν ειιεληθόο 
λόκνο αθνινπζεί ην πξόηππν ησλ πεξηζζόηεξσλ ρσξώλ ηεο Δπξώπεο. 
Γειαδή, ππάξρεη δπλαηόηεηα ηα ελδηαθεξόκελα κέξε, κέζσ ησλ 
αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπο (νκνζπνλδηώλ, ζπλνκνζπνλδηώλ, ζσκαηείσλ, 
επηκειεηεξίσλ, θ.ν.θ.) λα πξνβνύλ ζε δηαπξαγκαηεύζεηο πξνθεηκέλνπ λα 
ζπκθσλήζνπλ ζε κία θνηλά απνδεθηή ακνηβή. 
 
Δάλ απηό δελ είλαη εθηθηό -ζύκθσλα κε ην α. 56 παξ, 5 ηνπ λ. 2121/1993- 
νη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ 
ρξεζηώλ σο πξνο ην ύςνο ηεο ακνηβήο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ν 
ρξήζηεο ζηνλ νξγαληζκό ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο είλαη δπλαηό λα 
ππαρζνύλ ζε δηαηηεζία. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηόηεηα άηππεο 
δηακεζνιάβεζεο ζην πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνύ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο. 
Σέινο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πξνζθπγήο ησλ ρξεζηώλ ζηε δηθαηνζύλε γηα 
ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πνζνύ ακνηβήο. 
 
ε όιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο ην θξηηήξην ησλ παξακεζόξησλ ή 
επαξρηαθώλ πεξηνρώλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε απηόκαηα από 
ηνπο νξγαληζκνύο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο θαζώο θαη από όια ηα κέξε 
πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ θαζνξηζκό ησλ ζρεηηθώλ ακνηβώλ (π.ρ, από ηα 
δηαπξαγκαηεπόκελα κέξε, ηνπο δηαηηεηέο, ηνπο δηθαζηέο, θ.ν.θ.) ρσξίο ηελ 
αλάγθε ηδηαίηεξεο κλείαο ή αλαθνξάο ζηνλ λόκν, όπσο άιισζηε 
ζπκβαίλεη θαη κε ζσξεία άιισλ θξηηεξίσλ, ηα νπνία ιακβάλνληαη ππόςε 
ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθόηεηαο, ηεο επζπδηθίαο θαη ησλ 
ρξεζηώλ εζώλ (όπσο γηα παξάδεηγκα, εάλ ε κνπζηθή είλαη απαξαίηεηε ή 
ρξήζηκε ζην θαηάζηεκα, ν ρξόλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, εάλ 
δει. ιεηηνπξγεί κόλνλ νξηζκέλνπο κήλεο ην ρξόλν, ν ηδίξνο ηνπ, θ.α.). Σα 
θξηηήξηα απηά ζπλππνινγίδνληαη πξνθεηκέλνπ νη ακνηβέο λα είλαη δίθαηεο 
θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ζε πεξηόδνπο 
θξίζεο. 
 
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ απηό δελ ζπκβαίλεη νη ρξήζηεο έρνπλ όιεο ηηο 
πξναλαθεξόκελεο δπλαηόηεηεο, ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα αζθήζνπλ είηε 
αηνκηθά είηε κέζσ ησλ αξκόδησλ θνξέσλ ηνπο. ε πεξηπηώζεηο 
θαηαρξήζεσλ ππάξρεη επίζεο ε δπλαηόηεηα πξνζθπγήο ζηελ Δπηηξνπή 
Αληαγσληζκνύ. 
 
Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ  
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΕΑΒΑΡΑ 
 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 
1. Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Σκήκα 
Κνηλνβνπιεπηηθνύ Διέγρνπ  
2. ΟΠΗ 
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