
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Διαπίστωση παράβασης και επιβολής κύρωσης του Οργανισμού 
Συλλογικής Διαχείρισης με την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογικής 
Διαχείρισης έργων των εικαστικών τεχνών και των εφαρμογών τους 
ΣΥΝ.ΠΕ» και διακριτικό τίτλο «ΟΣΔΕΕΤΕ» 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45). 

β. Του ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α' 100) και ιδίως τα άρθρα 4 παρ. 3, 19, 11,17 και 18 και 
46.
γ. Του ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και 
πολιτιστικά θέματα» (Α΄ 25).     
δ. Του ν. 4622/2019 (Α΄133) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης.
ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005» (Α΄ 98).
στ. Tου Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών κλπ.». 
ζ. Tου Π.Δ. 4/2018 (Α΄ 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 
η. Toυ Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
θ. Toυ Π.Δ. 2/2021 (Α’ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».



2. Την άδεια λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης με την 
επωνυμία «Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης έργων των εικαστικών τεχνών 
και των εφαρμογών τους ΣΥΝ.ΠΕ» και διακριτικό τίτλο «ΟΣΔΕΕΤΕ» η οποία είχε 
χορηγηθεί με τη με αριθμό 9484/16-10-1997 απόφαση περί ανάκλησης και 
επαναχορήγησης έγκρισης λειτουργίας του Υπουργού Πολιτισμού (Β’ 939), και 
αφορούσε στη διαχείριση και προστασία του περιουσιακού δικαιώματος των 
δημιουργών των έργων των εικαστικών τεχνών και των εφαρμογών τους 
σύμφωνα με τα άρθρα 3, 18 και 54 του ν. 2121/1993.
3. Την με αρ. πρωτ. ΟΠΙ 34161/2.7.2018 επιστολή του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΟΠΙ προς τον ΟΣΔ «ΟΣΔΕΕΤΕ» με την οποία ζητήθηκε η 
κοινοποίηση της έκθεσης διαφάνειας της παρ. 1, καθώς και της ειδικής έκθεσης 
της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4481/2017.
4. Τη με αρ. πρωτ. ΟΠΙ 34548/03.08.2018 επιστολή- κλήση του ΟΠΙ προς 
«ΟΣΔΕΕΤΕ» σε συμμόρφωση με την υποχρέωση δημοσίευσης στοιχείων και 
πληροφοριών του αρ. 28 ν. 4481/2017 εντός ταχθείσας προθεσμίας.
5. Την με αρ. Πρωτ. ΟΠΙ 36160/13.12.2018 επιστολή του ΟΠΙ προς τον «ΟΣΔΕΕΤΕ» 
με την οποία ζητήθηκε η εκ νέου συμμόρφωση με την απορρέουσα από το άρ. 28 
ν. 4481/2017 υποχρέωσή του.
6. Τη με αρ. Πρωτ. 36273/21.12.2018 απαντητική επιστολή του ΟΣΔ.
7. Την απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΙ που λήφθηκε κατά την 285η/21.1.2019 
συνεδρίαση του περί εκκίνησης της διαδικασίας επιβολής κύρωσης κατά του 
ΟΣΔ λόγω μη τήρησης των διατάξεων των άρθρων 29 παρ. 1 και 2, και 28 του ν. 
4481/2017.
8. Την με αρ. Πρωτ. ΟΠΙ 37575/12.4.2019 επιστολή ΟΠΙ προς τον «ΟΣΔΕΕΤΕ» για 
κλήση σε ακρόαση σύμφωνα με το άρθρο. 46 παρ. 7 του ν. 4481/2017.
9. Την με αρ. Πρωτ. 689/22.4.2019 (37679/23.4.2019 ΟΠΙ) επιστολή του «ΟΣΔΕΕΤΕ» 
που περιλάμβανε τις απόψεις του στην κλήση προς ακρόαση.
10. Την με αρ. Πρωτ. 38766/23.7.2019 αιτιολογημένη εισήγηση άρθρο. 46παρ. 7 ν. 
4481/2017 του Δ.Σ. του ΟΠΙ με την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση εκ μέρους 
του «ΟΣΔΕΕΤΕ» των άρθρων 28 και 29 και εισηγήθηκε την επιβολή σύστασης 
συμμόρφωσης σύμφωνα με την παρ. 1 αρ. 46 ν. 4481/2017 έως 31.08.2019.
11. Τη με αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/491499/9980/13.09.2019 απόφαση της Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού για την επιβολή σύστασης συμμόρφωσης έως 
31.10.2019.
12. Την με αρ. Πρωτ. ΟΠΙ 39285/15.10.2019 επιστολή ΟΠΙ προς τον ΟΣΔ 
«ΟΣΔΕΕΤΕ» με την οποία κλήθηκε εκ νέου, να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή 
του ως την 31.10.2019.
13. Την από 03.12.2019 σχετική έκθεση ελέγχου ΟΠΙ και την επικαιροποίηση 
αυτής την 10η/01/2020 σύμφωνα με την οποία ο ΟΣΔ «ΟΣΔΕΕΤΕ» δεν είχε προβεί 
σε καμία από τις ενέργειες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση του. 
14. Το απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΙ από την αρ. 
298/10.01.2020 συνεδρίαση του 



διαπιστώνει
την εξακολούθηση της παράβασης εκ μέρους του Οργανισμού Συλλογικής 
Διαχείρισης  με την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης έργων των 
εικαστικών τεχνών και των εφαρμογών τους ΣΥΝ.ΠΕ» και διακριτικό τίτλο 
«ΟΣΔΕΕΤΕ» των άρθρων 28 και 29 του ν. 4481/2017. Δεδομένου ότι έχει ήδη 
επιβληθεί από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού σύσταση 
συμμόρφωσης για τις ίδιες παραβάσεις εντός ειδικώς οριζόμενης προθεσμίας, η 
οποία και έχει παρέλθει άπρακτη 

αποφασίζει 

την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4481/2017.

Η παρούσα να επιδοθεί στον ΟΣΔ «ΟΣΔΕΕΤΕ» και να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του τελευταίου καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ.

                          H ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                        ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                                                                         ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

2.Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

3. Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης έργων των εικαστικών τεχνών και 
των εφαρμογών τους ΣΥΝ.ΠΕ» και διακριτικό τίτλο «ΟΣΔΕΕΤΕ»
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