
 
Ειρθεσ 8971/2006 
 
Δικαστής: Μαριάννα Κουϊνέλη.  
Δικηγόροι: Χ. Ματζιώρης - Α. Αργυριάδης. 
 
Οι ενάγοντες, με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου τους στην αρχή της 
συζήτησης της κρινόμενης αγωγής, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, παραδεκτά 
παραιτήθηκαν από το δικόγραφο της αγωγής ως προς την πρώτη εναγομένη και ως 
προς τη δεύτερη εναγομένη περιόρισαν το αίτημα τους κατά το ποσό των 100 ευρώ. 
Επομένως πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 294 εδ. α`, 295 παρ. 1 α`, 
297 και 223 του ΚΠολΔ, να θεωρηθεί ότι η αγωγή δεν ασκήθηκε κατά της πρώτης 
εναγομένης και ότι το αιτούμενο μ` αυτήν (την αγωγή) ποσό από τη δεύτερη 
εναγομένη ανέρχεται, μετά τον ως άνω περιορισμό, σε 197,5 ευρώ. 
 
Από την με αριθμό ..725.6.2006 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητού στο 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Δ.Μ., και τις συνημμένες σ` αυτήν απόδειξη παράδοσης 
θυροκολλημένου δικογράφου και βεβαίωση ταχυδρόμησης της έγγραφης ειδοποίησης  
του άρθρου 128 παρ. 4 εδ. γ` του ΚΠολΔ του ίδιου δικαστικού επιμελητή, που 
προσκομίζουν και επικαλούνται οι ενάγοντες, προκύπτει ότι αντίγραφο της 
κρινόμενης αγωγής, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη 
σημερινή δικάσιμο, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην τρίτη εναγομένη. Η 
τελευταία όμως δεν εμφανίστηκε στη σειρά της και, συνεπώς, πρέπει το Δικαστήριο 
να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης χωρίς αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 469 
παρ. 1 εδ. β` του ΚΠολΔ. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 49 ν. 2121/1993, "όταν υλικός φορέας ήχου ή εικόνας ή ήχου 
και εικόνας που έχει νόμιμα εγγραφεί χρησιμοποιείται για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση 
με οποιονδήποτε τρόπο... ή για παρουσίαση στο κοινό, ο χρήστης οφείλει εύλογη και 
ενιαία αμοιβή στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, των οποίων η ερμηνεία ή 
η εκτέλεση έχει εγγραφεί στον υλικό φορέα και στους παραγωγούς των υλικών 
αυτών φορέων. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται υποχρεωτικά σε οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης των σχετικών δικαιωμάτων. Οι οργανισμοί αυτοί 
υποχρεούνται να διαπραγματεύονται, να συμφωνούν τις αμοιβές, να προβάλλουν τις 
σχετικές αξιώσεις για την καταβολή τους και να εισπράττουν τις σχετικές αμοιβές από 
τους χρήστες. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των χρηστών και των οργανισμών 
συλλογικής διαχείρισης, το ύψος της εύλογης αμοιβής και οι όροι πληρωμής 
καθορίζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών 
μέτρων, ενώ οριστικά περί της αμοιβής αποφαίνεται το αρμόδιο δικαστήριο. 
 
Με τη διάταξη αυτήν (που προστατεύει τα συγγενικά δικαιώματα των ερμηνευτών ή 
εκτελεστών καλλιτεχνών, καθώς και των παραγωγών του υλικού φορέα του 
πνευματικού έργου) προσδιορίζεται ο δικαστικός τρόπος επιλύσεως της διαφωνίας 
μεταξύ των χρηστών και των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης για το ύψος της 
εύλογης αμοιβής και τους όρους πληρωμής της, δηλαδή αν θα προκαταβληθεί, αν θα 
καταβάλλεται σε δόσεις ή στο τέλος της χρήσης. Οι όροι αυτοί, σε συνδυασμό με το 
ύψος της αμοιβής, θα αποτελέσουν το εύλογο μέτρο που καλείται να προσδιορίσει 
προσωρινά ή οριστικά το δικαστήριο. 
 
Περαιτέρω, αναφορικά με τη νομιμοποίηση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης 
και προστασίας ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 54 έως 57 ν. 2121/1993, τα οποία 
κατά το άρθρο 58 του ίδιου νόμου εφαρμόζονται αναλόγως στη διαχείριση και 
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προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων (βλ. σχετικά Γεωργίου Κουμάντου, 
Πνευματική Ιδιοκτησία, 8η έκδοση 2002, σελ. 359-378 και 380 επ., Μιχαήλ - 
Θεοδώρου Μαρίνου, Πνευματική Ιδιοκτησία, 2000, σελ. 251-272, 299-317, 
Κωνσταντίνος Κυπρούλη, Το συγγενικό δικαίωμα των ερμηνευτικών εκτελεστών 
καλλιτεχνών, 2000, σελ. 109-149, Διονυσίας Καλλινίκου, Τα θεμελιώδη θέματα του ν. 
2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, 1994, σελ. 
258 επ., 164). Ο νομοθέτης, έχοντας υπόψη του τις κατά το προγενέστερο δίκαιο 
δυσκολίες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης να προστατεύουν δικαστικά ή 
εξώδικα τα δικαιώματα των δικαιούχων δημιουργών κλπ. (βλ. σχετικά Γ. Κουμάντο, 
ό.π. σελ. 368 σημ. 752), "διευκόλυνε" τους οργανισμούς αυτούς, για να επιτελέσουν 
τους σκοπούς τους με τρία δικονομικά προνόμια: Α`) Οι οργανισμοί μπορούν να 
ενεργούν πάντα, δικαστικώς ή εξωδίκως, στο δικό τους όνομα, είτε η αρμοδιότητα 
τους στηρίζεται σε μεταβίβαση εξουσίας είτε σε πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 54 
παρ. 3. Ενεργούν λοιπόν εξ ιδίου δικαίου και δεν χρειάζεται να διευκρινίζουν ποια 
είναι η ειδικότερη σχέση που τους συνδέει με το δικαιούχο (άρθρο 55 παρ. 2 εδάφιο 
β `) Β`) Η δεύτερη διευκόλυνση αφορά το αναγκαίο περιεχόμενο του δικογράφου, 
με το οποίο ζητείται δικαστική προστασία. Ο οργανισμός δεν είναι ανάγκη να 
αναφέρει όλα τα έργα των δικαιούχων που εκπροσωπεί και για τα οποία ζητείται 
δικαστική προστασία, αλλά αρκεί, κατ` εξαίρεση, η δειγματοληπτική αναφορά των 
έργων αυτών (άρθρο 55 παρ. 3). Γ`) Το κυριότερο όμως προνόμιο αφορά την 
απόδειξη νομιμοποίησης των οργανισμών τόσο κατά την κατάρτιση συμβάσεων ή την 
είσπραξη αμοιβών, όσο και κατά τη δικαστική προστασία των δικαιούχων. 
 
Προσφεύγοντας λ.χ. ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης συγγενικών 
δικαιωμάτων τραγουδιστών στο δικαστήριο για τον καθορισμό της εύλογης αμοιβής 
του άρθρου 49, είναι υποχρεωμένος, για την πληρότητα του δικογράφου, να δηλώσει 
όλους τους τραγουδιστές και όλα τα έργα αυτών, οι οποίοι έχουν αναθέσει στον 
οργανισμό τη διαχείριση εξουσιών που απορρέουν από το ένδικο περιουσιακό τους 
δικαίωμα. Προκειμένου όμως να αποδείξει με βάση τους γενικούς αποδεικτικούς 
κανόνες τον ισχυρισμό του αυτό, θα έπρεπε να προσκομίζει κάθε φορά, για το 
σύνολο των έργων (ρεπερτόριο) που διαχειρίζεται, ατέλειωτη σειρά νομιμοποιητικών 
εγγράφων (πληρεξουσιότητας ή μεταβίβασης). Αντί γι` αυτό, ο νόμος δημιούργησε 
ένα τεκμήριο, σύμφωνα με το οποίο "τεκμαίρεται ότι οι οργανισμοί συλλογικής 
διαχείρισης ή προστασίας έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης ή προστασίας όλων των 
έργων ή όλων των πνευματικών δημιουργών, για τα οποία δηλώνουν εγγράφως ότι 
έχουν μεταβιβαστεί σ` αυτούς οι σχετικές εξουσίες, ή ότι καλύπτονται από την 
πληρεξουσιότητα" (άρθρο 55 παρ. 2 εδ. α `). Το τεκμήριο είναι βέβαια μαχητό και, 
όταν γίνεται επίκληση του σε δίκη, ο αντίδικος μπορεί να αποδείξει ότι η αλήθεια είναι 
διαφορετική από την τεκμαιρόμενη (Γ. Κουμάντος, ό.π. σελ. 367-368). Είναι λοιπόν 
σαφές ότι το τεκμήριο λειτουργεί αποδεικτικά και η καθιέρωση του δεν αναιρεί την 
υποχρέωση του αιτούντος οργανισμού να διατυπώνει με ορισμένο τρόπο (118,216 
ΚΠολΔ), αναφέροντας όλους ανεξαίρετα τους δικαιούχους που του έχουν αναθέσει τη 
διαχείριση, καθώς και τα έργα αυτών, ώστε να δικαιολογείται η αρμοδιότητα του να 
διαχειρίζεται και να προστατεύει αυτούς. Αυτό, άλλωστε, ορίζεται ρητά και στο νόμο: 
Πρέπει πρώτα ο οργανισμός να "δηλώσει εγγράφως" τους δικαιούχους και τα έργα 
για τα οποία του έχει μεταβιβαστεί η σχετική εξουσία κλπ. και κατόπιν θα 
λειτουργήσει αποδεικτικά το τεκμήριο της αρμοδιότητας, ώστε να αποφύγει την 
επίκληση και προσαγωγή των νομιμοποιητικών εγγράφων. Αν δεν γίνει η κατά τα 
ανωτέρω αναφορά στο δικόγραφο των δικαιούχων και των έργων τους, τότε φυσικά 
δεν θα είναι δυνατό να προβεί και ο αντίδικος χρήσης σε ανατροπή του τεκμηρίου, 
αφού δεν θα είναι γνωστά τα πρόσωπα και τα έργα που καλύπτει. Πάντως η 
γενικόλογη αναφορά, ότι ο οργανισμός καλύπτει όλους τους δικαιούχους και όλα τα 
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έργα αυτών, δεν αρκεί. Ακόμη και στην περίπτωση που ένας μόνον οργανισμός έχει 
αρμοδιότητα διαχείρισης για όλους τους δικαιούχους και για όλα τα έργα τους, 
απαιτείται η ονομαστική έγγραφη αναφορά τους. Πολύ περισσότερο δε όταν στην 
ίδια κατηγορία δικαιούχων δραστηριοποιούνται περισσότεροι οργανισμοί διαχείρισης. 
 
Εξάλλου, είναι δυνατόν οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζονται 
συγγενικά δικαιώματα όχι μόνον ελληνικών φορέων, αλλά και αλλοδαπών. Για το 
σκοπόν αυτό δικαιούνται, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 3 του ίδιου νόμου, να 
συνάπτουν συμβάσεις αμοιβαιότητας μεταξύ αυτών και των αντίστοιχων οργανισμών 
συλλογικής διαχείρισης της αλλοδαπής. Με τις συμβάσεις αυτές οι αλλοδαποί 
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης παρέχουν πληρεξουσιότητα ή μεταβιβάζουν στους 
ημεδαπούς οργανισμούς τα δικαιώματα που καταπιστευτικά έχουν οι πρώτοι προς το 
σκοπό διαχείρισης τους στην Ελλάδα (περισσότερα για τη λειτουργία του 
δημιουργούμενου έτσι διεθνούς δικτύου βλ. Μ. 0. Μαρίνο, ό.π., σελ. 302, 303). Στην 
περίπτωση όμως που ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ζητεί δικαστική 
προστασία και για συγγενικά δικαιώματα αλλοδαπών φορέων, θα πρέπει για το 
ορισμένο του δικογράφου του να αναφέρει, επιπλέον, α`) τους αλλοδαπούς φορείς 
και τα έργα τους που διαχειρίζεται στην Ελλάδα, β`) τον αλλοδαπό συλλογικό 
οργανισμό στον οποίο ανήκουν και γ`) να δικαιολογεί τον τρόπο που διαχειρίζεται τα 
δικαιώματα τους στην Ελλάδα, επικαλούμενος τις σχετικές συμβάσεις αμοιβαιότητας. 
Διαφορετικά, δεν θα είναι δυνατόν να ελεγχθεί για ποιους αλλοδαπούς φορείς 
συγγενικών δικαιωμάτων αξιώνεται αμοιβή, καθώς και αν πράγματι ο ημεδαπός 
οργανισμός συλλογικής προστασίας έλκει δικαιώματα από τον αλλοδαπό οργανισμό 
που ανήκει ο δικαιούχος (ΜονΠρΠειρ 4971/2005, Α` δημ. Νόμος, ΜονΠρΤρικ 
1253/2002, ΕπισκΕμπΔ 2002.1115, 1249/2002. ΕπισκΕμπΔ 2003.230). 
 
Στην προκείμενη περίπτωση, οι ενάγοντες εκθέτουν ότι είναι οργανισμοί Συλλογικής 
Διαχείρισης και Προστασίας συγγενικών δικαιωμάτων, που έχουν συσταθεί νομότυπα 
κατά το άρθρο 54 ν. 2121/1993, ο πρώτος για τους μουσικούς, ο δεύτερος για τους 
τραγουδιστές και ο τρίτος για τους παραγωγούς υλικών φορέων ήχου και εικόνας, 
έχοντας τις αναφερόμενες στο νόμο αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων και η 
είσπραξη και διανομή της εύλογης αμοιβής, που προβλέπεται από το άρθρο 49 του ν. 
2121/1993 για τη χρησιμοποίηση και παρουσίαση στο κοινό του ελληνικού και ξένου 
ρεπερτορίου. Ότι, αφού συνέταξαν από κοινού το αναφερόμενο στην αγωγή 
αμοιβολόγιο και προέβησαν στη δημοσίευση του στον τύπο, όπως προβλέπεται από 
το νόμο 2121/1993, κάλεσαν τους χρήστες δημόσιας εκτέλεσης των υλικών φορέων 
ήχου, μεταξύ των οποίων και τους εναγομένους, σε υπογραφή σχετικής συμφωνίας 
για την καταβολή των νόμιμων αμοιβών τους. Όμως αυτοί μέχρι και την κατάθεση 
της αγωγής αρνούνται τον καθορισμό και την πληρωμή της ως άνω εύλογης και 
ενιαίας αμοιβής για το έτος 2005, παρόλο που στα καταστήματα τους εκπέμπουν 
δημόσια μουσική από υλικούς φορείς ήχου, χρησιμοποιώντας ελληνικό και αλλοδαπό 
ρεπερτόριο, στο οποίο περιλαμβάνονται τα δειγματοληπτικά αναφερόμενα έργα. 
Περαιτέρω, αναφέρουν τα ονόματα των ημεδαπών μελών τους (μουσικών, 
τραγουδιστών και παραγωγών υλικών φορέων ήχου) και ενδεικτικά μερικούς από 
τους αλλοδαπούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με τους οποίους έχουν 
υπογράψει συμβάσεις αμοιβαιότητας για την είσπραξη και διανομή της εύλογης 
αμοιβής των ξένων καλλιτεχνών. Με βάση δε αυτά οι ενάγοντες ζητούν να καθοριστεί 
το ύψος της εύλογης και ενιαίας αμοιβής τους για τους υλικούς φορείς ήχου που 
χρησιμοποίησαν οι δεύτερη και τρίτη εναγόμενες κατά το παραπάνω χρονικό 
διάστημα σύμφωνα με τα τετραγωνικά του καταστήματος τους στο ποσό των 297,5 
ευρώ μαζί με ΦΠΑ για τη δεύτερη και στο ποσό των 178,5 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ για 
την τρίτη αφενός και για τις τρεις κατηγορίες των δικαιούχων (εναγόντων) και 
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αφετέρου για την κάθε κατηγορία τούτων κατά τα ποσοστά που αναφέρονται στην 
αγωγή, να υποχρεωθούν οι εναγόμενες, με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά 
εκτελεστή, να τους καταβάλουν κατά τα ποσοστά αυτά τα παραπάνω ποσά, με το 
νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, να υποχρεωθούν αυτές να τους 
προσκομίσουν καταλόγους με τους τίτλους του μουσικού ρεπερτορίου που 
χρησιμοποίησαν κατά την επίδικη χρονική περίοδο, για να προβούν στη διανομή των 
αμοιβών στους δικαιούχους και να συνεχίσουν ανά μήνα να τους προσκομίζουν 
καταλόγους με το μουσικό ρεπερτόριο που χρησιμοποιούν και, τέλος, να 
καταδικαστούν στα δικαστικά τους έξοδα. 
 
Η αγωγή μ` αυτό το περιεχόμενο και αίτημα αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί 
ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τις ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές 
(άρθρα 22, 14 παρ. 1α` και 466-472 ΚΠολΔ), όμως όπως είναι διατυπωμένη η αγωγή 
είναι αόριστη και πρέπει ν` απορριφθεί, διότι στο δικόγραφο της δεν εκτίθενται τα 
απαραίτητα για τη θεμελίωση αυτής στοιχεία. 
 
Συγκεκριμένα δεν αναφέρονται: α`) ποια έργα των ημεδαπών τραγουδιστών και 
παραγωγών υλικών φορέων ήχου διαχειρίζονται οι ενάγοντες, β`) ποιων αλλοδαπών 
τραγουδιστών, μουσικών και παραγωγών υλικών φορέων ήχου διαχειρίζονται οι 
ενάγοντες τα περιουσιακά δικαιώματα και για ποια έργα αυτών, γ`) σε ποιους 
αλλοδαπούς φορείς συγγενικών δικαιωμάτων αντιστοιχούν οι αλλοδαποί οργανισμοί 
συλλογικής προστασίας, που ενδεικτικά αναφέρονται στην αίτηση και δ`) με βάση 
ποιες ρητές συγκεκριμένες συμβάσεις αμοιβαιότητας, οι εν λόγω αλλοδαποί 
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης έδωσαν πληρεξουσιότητα ή μεταβίβασαν στους 
ενάγοντες τα δικαιώματα που έχουν οι πρώτοι προς το σκοπό διαχείρισης τους στην 
Ελλάδα. Μόνη η αναφορά στην αγωγή ότι οι χρήστες (εναγόμενες) χρησιμοποιούν τα 
δειγματοληπτικά αναφερόμενα σ` αυτήν έργα τόσο των Ελλήνων καλλιτεχνών -
μουσικών και παραγωγών, όσο και ξένων καλλιτεχνών, τις αμοιβές των οποίων 
εισπράττουν οι ενάγοντες μέσω συμβάσεων αμοιβαιότητας που έχουν συναφθεί 
μεταξύ αυτών και των ενδεικτικά αναφερομένων σε άλλο σημείο της αγωγής 
αλλοδαπών οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, δεν αρκεί για την πληρότητα της 
αγωγής. Ούτε εξάλλου οι ισχυρισμοί τους ότι εκπροσωπούν όλους τους δικαιούχους 
της αυτής κατηγορίας γιατί από το νόμο (άρθρο 49 παρ. 2 ν. 2121/1993) έχουν την 
υποχρεωτική συλλογική διαχείριση και ότι νομιμοποιούνται χωρίς άλλο να ενεργούν, 
δικαστικά ή εξώδικα, για τον καθορισμό και την είσπραξη της εύλογης αμοιβής για τη 
χρήση του συνόλου του μουσικού ρεπερτορίου (ελληνικού και ξένου) εντός της 
Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με το τεκμήριο από το άρθρο 55 παρ. 2 ν. 
2121/1993 και τις σχετικές με το ζήτημα αυτό ρυθμίσεις της από 26.10.1961 
Διεθνούς Συμβάσεως της Ρώμης, καθιστούν την αγωγή ορισμένη. Και τούτο, διότι 
ανεξάρτητα από το ότι με βάση την αρχή της σύγχρονης δημοσίευσης που 
προβλέπεται στη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης οι ενάγοντες μπορούν (κατά το 
ουσιαστικό δίκαιο) να εισπράξουν την εύλογη και ενιαία αμοιβή για τη 
ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και παρουσίαση στο κοινό των φωνογραφημάτων του 
ξένου (συμπεριλαμβανομένου και του αμερικανικού) ρεπερτορίου (βλ. σχετική 
γνωμοδότηση της Δίον. Καλλινίκου, ΧρΙΔ Ε`2005), το τεκμήριο νομιμοποιήσεως του 
άρθρου 55 παρ. 2 του ν. 2121/1993, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες αιτιολογίες, 
προϋποθέτει για να λειτουργήσει αποδεικτικά ότι οι οργανισμοί αυτοί έχουν δηλώσει 
ονομαστικά, εγγράφως μάλιστα, τους δικαιούχους και τα έργα που τους έχουν 
αναθέσει για διαχείριση και προστασία. 
 
Έτσι, σε περίπτωση συμβατικού καθορισμού της εύλογης αμοιβής, η δήλωση αυτή 
γίνεται προς τον αντισυμβαλλόμενο χρήστη, ενώ σε περίπτωση προσφυγής στο 
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Δικαστήριο με το δικόγραφο. Κατόπιν όλων αυτών, πρέπει η κρινόμενη αγωγή, κατά 
ουσιαστική παραδοχή και της σχετικής ενστάσεως της δεύτερης εναγομένης, ν` 
απορριφθεί ως αόριστη. Η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφιστεί μεταξύ των 
διαδίκων κατά το άρθρο 179 ΚΠολΔ, λόγω της εύλογης αμφιβολίας τους για την 
έκβαση της δίκης εξαιτίας της ασάφειας του νόμου και της αντίθετης νομολογίας που 
υπάρχει για τα κρίσιμα νομικά ζητήματα. Παράβολο ερημοδικίας δεν θα οριστεί, 
δεδομένου ότι η ερημοδικαζόμενη τρίτη εναγομένη δεν έχει έννομο συμφέρον να 
ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας κατά της παρούσας αποφάσεως. 
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