
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 Πνευματικών Δικαιωμάτων Δημιουργών Θεατρικού 
Ρεπερτορίου “ΘΕΣΠΙΣ”» 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 45)
β. Του ν. 4481/2017 (Α' 100) και ιδίως τα άρθρα 4 παρ. 3, 19, 11,17 , 18, 46 και 47
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. Το άρθρο 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 (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 Πνευματικών Δικαιωμάτων 
Δημιουργών Θεατρικού Ρεπερτορίου “ΘΕΣΠΙΣ”», η οποία είχε χορηγηθεί με τη 
με αριθμό 7853/29-08-2002 απόφαση περί έγκρισης λειτουργίας του Υπουργού 
Πολιτισμού (ΦΕΚ 1147 Β'/03.09.2002), και αφορούσε στη διαχείριση και προστασία 
του περιουσιακού δικαιώματος των δημιουργών (θεατρικών συγγραφέων και 
μεταφραστών) θεατρικών και μουσικοθεατρικών έργων, καθώς και 
μουσικοσυνθετών μουσικοθεατρικών έργων, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 18 και 54 
του ν. 2121/1993.



3. Το υπ.αρ. πρωτ. ΟΠΙ 44339/07.09.2020 έγγραφο του ΟΠΙ προς τον ΟΣΔ 
«ΘΕΣΠΙΣ»
4. Την υπ. αρ. πρωτ. ΟΠΙ 44892/14.10.2020 επιστολή ΟΠΙ προς τον ΟΣΔ «ΘΕΣΠΙΣ» 
με την οποία ζητήθηκε η ανάρτηση της έκθεσης διαφάνειας στην ιστοσελίδα του 
τελευταίου 
5. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΙ από την αρ. 315/15.10.2020 
συνεδρίαση του .
6. Την υπ. αρ. πρωτ. ΟΠΙ 46173/08.01.2021 κλήση σε ακρόαση του ΟΣΔ «ΘΕΣΠΙΣ» 
κατ άρθρον 46 παρ.7 του ν. 4481/2017.
7. Την υπ. αρ. πρωτ. ΟΠΙ 46315/18.01.2021 απάντηση του ΟΣΔ «ΘΕΣΠΙΣ»
8. Το απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΙ από την αρ. 
323/15.06.2021 συνεδρίαση του .
9. Το γεγονός ότι από τον τακτικό έλεγχο που διενεργείται από τον ΟΠΙ, ο ΟΣΔ 
«ΘΕΣΠΙΣ» δεν είχε προβεί, εντός προθεσμίας, στις ενέργειες που απαιτούνται 
προκειμένου για τη συμμόρφωση του με τις διατάξεις των α. 28 και 29 του ν. 
4481/2017
10. Το γεγονός ότι έχει ήδη επιβληθεί από την Υπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σύσταση συμμόρφωσης για την ίδια παράβαση, η οποία παρήλθε 
άπρακτη, εκδόθηκε δε η υπ. αρ πρωτ. 22248/19.01.2021 Υπουργική Απόφαση 
διαπίστωσης παράβασης και επιβολής κύρωσης διοικητικού προστίμου ύψους 
2.000,00 ευρώ

διαπιστώνει
την εξακολούθηση της παράβασης εκ μέρους του ΟΣΔ με την επωνυμία 
«Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων Δημιουργών 
Θεατρικού Ρεπερτορίου «ΘΕΣΠΙΣ»» των άρθρων  28 και 29 ν. 4481/2017. 
Δεδομένου ότι έχει ήδη επιβληθεί από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
κύρωση διοικητικού προστίμου για την ίδια παράβαση   

αποφασίζει 
1. Την επιβολή διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 του 
ν. 4481/2017, στον ΟΣΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης 
Πνευματικών Δικαιωμάτων Δημιουργών Θεατρικού Ρεπερτορίου «ΘΕΣΠΙΣ» 
ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ.
 
2. Η παρούσα Υπουργική Απόφαση για επιβολή διοικητικού προστίμου αποτελεί 
εκτελεστό τίτλο, βάσει του οποίου το πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις 
του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».

Η παρούσα να επιδοθεί στον ΟΣΔ «ΘΕΣΠΙΣ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του τελευταίου καθώς και την 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 Πνευματικών Δικαιωμάτων 
Δημιουργών Θεατρικού Ρεπερτορίου “ΘΕΣΠΙΣ”»
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