ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Στην Αθήνα σήμερα, την …η ………. ………………, οι εδώ συμβαλλόμενοι, ήτοι:
Αφ’ ενός η εδρεύουσα στον Δήμο Αθηναίων – Αττικής, Λαζάρου Σώχου, αριθμ. 4, αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία, υπό την επωνυμία: «GEA – GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΕΝΙΑΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ / ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ»
και τον διακριτικό τίτλο: «GEA – GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ», Α.Φ.Μ. 997495285, Δ.Ο.Υ.
Ψυχικού, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τους κ.κ. ……………………………….. και
……………………………,
Αφ’ ετέρου η εδρεύουσα στ.. ……………………………., , ……………….. εταιρεία, υπό την επωνυμία:
«……………………..» και τον διακριτικό τίτλο: «……….», αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ.: …………………., ΑΡ.
Μ.Α.Ε.: ……………………., Α.Φ.Μ.: ……………….., Δ.Ο.Υ. ……………. που νομίμως
εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τους κ.κ. ………………………………..
και ……………………………, σύμφωνα με το από ………………………πρακτικό του Δ.Σ.
αυτής, η οποία εταιρεία εκμεταλλεύεται τον ραδιοφωνικό σταθμό, υπό τον διακριτικό
τίτλο/λογότυπο: «…………..» που εκπέμπει στον Νομό …………… από τη συχνότητα των
………………. μεγακύκλων (MHz).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΜΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΣ ΣΥΝΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:
ΙΙ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1: ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
Α. Δηλώσεις – Διαβεβαιώσεις του αφ’ ενός συμβαλλομένου
1.

Σύμφωνα με το άρθρ. 5 ν. 4481/2017 ισχύουν τα εξής: « Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης
που λειτουργούν με άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να συνιστούν
ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον οποίο αναθέτουν κατ’ αποκλειστικότητα την
εξουσία, ιδίως, να διαπραγματεύεται, να χορηγεί άδειες, να συμφωνεί το ύψος των αμοιβών, να
προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή, να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη
ενέργεια, να εισπράττει τη σχετική αμοιβή από τους χρήστες και να τη διανέμει στους
αντίστοιχους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας
στον ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη
συλλογική διαχείριση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τη συλλογική
διαχείριση.

2.

Η αφ’ ενός συμβαλλόμενη, εφ’ εξής καλούμενη ο «GEA», αποτελεί τον κατά την άνω διάταξη
ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης του συγγενικού δικαιώματος του άρθρ. 49 παρ. 1, 2
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και 3 ν. 2121/1993. Ιδρύθηκε με το από 28ης Σεπτεμβρίου 2011 ιδιωτικό συμφωνητικό (εταιρικό),
το οποίο δημοσιεύθηκε στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό
15616/06.10.2011. Έχει δε τη νομική μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με νομική
προσωπικότητα. Μόνοι εταίροι του, όπως προκύπτει εκ του άνω καταστατικού, είναι οι εξής
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, οι οποίοι, προ της ίδρυσής του, ήταν οι μόνοι και
αντιπροσωπευτικοί οργανισμοί στην Ελληνική Επικράτεια, που λειτουργούσαν με έγκριση του
Υπουργού Πολιτισμού και από κοινού διαχειρίζονταν και εισέπρατταν το δικαίωμα της εύλογης
και ενιαίας αμοιβής του άρθρ. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993, όπως τούτο πιστοποιείται εκ της οικείας,
με αριθμ. πρωτ. 16237/31.01.2011, Βεβαίωσης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.).
Ειδικότερα:
3.

Οι παραγωγοί υλικών φορέων ήχου, ήτοι οι δισκογραφικές επιχειρήσεις που παράγουν υλικούς
φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας, δίσκους, κασέτες, CD, βιντεοκλίπ – οπτικοποιημένα μουσικά
έργα συνεκρότησαν οργανισμό συλλογικής διαχειρίσεως, υπό τον νομικό τύπο της αστικής μη
κερδοσκοπικής εταιρείας, την επωνυμία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ ή ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο:

«GRAMMO». Το καταστατικό του δημοσιεύθηκε νομίμως στα τηρούμενα βιβλία του Πρωτοδικείου
Αθηνών υπ’ αύξοντα αριθμό 13252/27.07.1994 και ενεκρίθη η λειτουργία του, ως ο νόμος ορίζει,
δια της υπ’ αριθμ. 9528/22.02.1995 αποφάσεως του κ. Υπουργού Πολιτισμού, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 11084/05.12.1997 απόφαση του κ. Υπουργού Πολιτισμού
(ΦΕΚ Β΄ 1164/97).
4.

Οι τραγουδιστές – ερμηνευτές συνεκρότησαν οργανισμό συλλογικής διαχειρίσεως, υπό την
επωνυμία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ – ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ
ΣΥΝ.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο: «ΕΡΑΤΩ», περιβληθείς τον νομικό τύπο του αστικού μη

κερδοσκοπικού συνεταιρισμού. Το καταστατικό του ενεκρίθη, δυνάμει της υπ’ αριθμ.
4/23.03.1997 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Καταχωρίσθηκε δε στο οικείο μητρώο
Συνεταιρισμών και ενεκρίθη η λειτουργία του δια της υπ’ αριθμ. 11089/05.12.1997 αποφάσεως
του κ. Υπουργού Πολιτισμού, ως ο νόμος ορίζει (ΦΕΚ Β΄ 1164/97).
5.

Οι μουσικοί συνεκρότησαν οργανισμό συλλογικής διαχειρίσεως, υπό την επωνυμία:
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.» και τον διακριτικό
τίτλο: «ΑΠΟΛΛΩΝ», περιβληθείς τον νομικό τύπο του αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού.
Το καταστατικό του ενεκρίθη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 206/1994 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου
Αθηνών. Καταχωρίσθηκε δε στο οικείο μητρώο Συνεταιρισμών και ενεκρίθη η λειτουργία του, δια
της υπ’ αριθμ. 11083/05.12.1997 αποφάσεως του κ. Υπουργού Πολιτισμού, ως ο νόμος ορίζει
(ΦΕΚ Β΄ 1164/97).

6.

Η λειτουργία του GEA εγκρίθηκε την 9η Δεκεμβρίου 2011, δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/
ΓΔΣΠ/ΔΙΓΡΑΜ/686/124043 απόφασης του κ. Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3245/30.12.2011.
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7.

Κατ’ άρθρ. 5 παρ. 1 ν. 4481/2017, ο GEA είναι: «Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που
λειτουργούν με άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να συνιστούν ενιαίο
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον οποίο αναθέτουν κατ’ αποκλειστικότητα την εξουσία,
ιδίως, να διαπραγματεύεται, να χορηγεί άδειες, να συμφωνεί το ύψος των αμοιβών, να
προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή, να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη
ενέργεια, να εισπράττει τη σχετική αμοιβή από τους χρήστες και να τη διανέμει στους
αντίστοιχους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης».

8.

Η άνω νομοθετική πρόβλεψη αποτυπώνεται και στην εγκριτική της λειτουργίας του GEA
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 3245/30.12.2011). Ειδικότερα, προβλέπεται: «… αποφασίζουμε: 1. Την έγκριση
της σύστασης και λειτουργίας του ενιαίου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης συγγενικών
δικαιωμάτων με την επωνυμία: «GEA – GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ » και το διακριτικό τίτλο: «GEA –
GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ» για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί ο συγκεκριμένος Οργανισμός

σύμφωνα με το άρθ. 49 παρ. 1, 6 και 7 N. 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 παρ.
1 N. 3905/2010. 2. Την αναστολή για το ίδιο χρονικό διάστημα των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και
είσπραξης των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης μελών του GRAMMO, ΕΡΑΤΩ και
ΑΠΟΛΛΩΝ για τις οποίες εγκρίνεται η λειτουργία του Ενιαίου Οργανισμού και μόνο για το
δικαίωμα της ενιαίας και εύλογης αμοιβής του άρθ. 49 παρ. 1 N. 2121/1993 με την επιφύλαξη του
άρθ. 49 παρ. 7 N. 2121/1993, σχετικά με τις εκκρεμείς δίκες κατά την ίδρυση του Ενιαίου
Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης, οι οποίες συνεχίζονται από τους αρχικούς διαδίκους έως
την αμετάκλητη περάτωση τους. Οι Οργανισμοί GRAMMO, ΕΡΑΤΩ και ΑΠΟΛΛΩΝ διατηρούν τη
δυνατότητα διανομής των εισπραττόμενων αμοιβών στα μέλη τους. Από τη στιγμή που θα
παύσει να λειτουργεί ο Ενιαίος Οργανισμός ενεργοποιούνται αυτοδικαίως εκ νέου οι
αρμοδιότητες των οργανισμών GRAMMO, ΕΡΑΤΩ και ΑΠΟΛΛΩΝ που είχαν ανασταλεί».
9.

Εκ του συνδυασμού της νομοθετικής διάταξης και της ομολόγου περιεχομένου εγκριτικής
απόφασης, σαφώς προκύπτει ότι οι εξουσίες των εταίρων του GEA, οργανισμών GRAMMO,
ΕΡΑΤΩ και ΑΠΟΛΛΩΝ, αναφορικώς με τη διαχείριση και είσπραξη του δικαιώματος της εύλογης
και ενιαίας αμοιβής του άρθρ. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993 ανεστάλησαν για όλο το χρονικό διάστημα
της λειτουργίας του GEA. Η μόνη εξουσία που διατηρούν οι εταίροι του GEA είναι να διανέμουν
την εισπραττόμενη από τον GEA εύλογη και ενιαία αμοιβή στους δικαιούχους.

10. Επομένως, ο GEA είναι ο μόνος και αντιπροσωπευτικός ενιαίος οργανισμός συλλογικής
διαχείρισης, ο οποίος δικαιούται και υποχρεούται να διαχειρίζεται και εισπράττει το δικαίωμα της
εύλογης και ενιαίας αμοιβής του άρθρ. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993 στην Ελληνική Επικράτεια, ήτοι να
διαπραγματεύεται και εισπράττει δικαστικώς και εξωδίκως την εύλογη και ενιαία αμοιβή,
εκπροσωπώντας τους οργανισμούς – μέλη του, όπως τούτο πιστοποιείται εκ της υπ’ αριθμ.
πρωτ. 17817/30.01.2012, Βεβαίωσης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.).
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Β. Δηλώσεις – Διαβεβαιώσεις της αφ’ ετέρου συμβαλλομένης
1.

Η αφ’ ετέρου συμβαλλόμενη στο παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό ανώνυμη εταιρία, εφ’ εξής
καλούμενη “Ρ/Σ”, θα ποιείται από ………….. χρήσης ηχογραφημένης μουσικής (υλικών φορέων
ήχου) στο εκπεμπόμενο πρόγραμμά της.

2.

Κατόπιν τούτου, ο Ρ/Σ, έχοντας υπ’ όψιν του τη διάταξη του άρθρ. 49 v. 2121/1993, αναγνωρίζει
και αποδέχεται δικαίωμα εύλογης και ενιαίας αμοιβής στους δικαιούχους συγγενικών
δικαιωμάτων, όταν υλικός φορέας ήχου, που έχει νόμιμα εγγραφεί, χρησιμοποιείται για
ραδιοφωνική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, και αποδέχεται να καταβάλει στον GEA την
κατωτέρω συμφωνουμένη αμοιβή, για τη μετάδοση και/ή αναμετάδοση που πραγματοποιεί από
τους πομπούς και/ή αναμεταδότες του Ρ/Σ καθώς και για την ταυτόχρονη/σύγχρονη
αναμετάδοση (Simulcasting) με on line επικοινωνία, μέσω διαδικτύου (internet), ήτοι μέσω
γραμμικής ροής (live streaming) και όχι κατ’ αίτηση (on demand), των μουσικών έργων που
έχουν εγγραφεί επί υλικών φορέων ήχου (εφ’ εξής, χάριν συντομίας, “φωνογραφήματα”), όπως
στη συνέχεια αναλυτικώς προβλέπεται και διευθετείται.

Γ. Αντικείμενο της σύμβασης
1.

Η κατωτέρω συμφωνουμένη αμοιβή καλύπτει μόνον:
1.1

Τη μετάδοση και/ή αναμετάδοση των φωνογραφημάτων ελληνικού και αλλοδαπού
ρεπερτορίου από τους πομπούς και αναμεταδότες του Ρ/Σ, αποκλειστικώς και μόνον
στις προεκτεθείσες συχνότητες που εκπέμπει ο Ρ/Σ, καθώς και τη δορυφορική
μετάδοσή τους.

1.2

Την παρουσίαση στο κοινό των φωνογραφημάτων ελληνικού και αλλοδαπού
ρεπερτορίου, μέσω διαδικτύου, εφ’ όσον συντρέχουν σωρευτικώς οι εξής
προϋποθέσεις: (α.) Η εν λόγω παρουσίαση στο κοινό είναι ταυτόχρονη/σύγχρονη με
τη ραδιοφωνική μετάδοση από τους πομπούς του Ρ/Σ, δηλαδή πρόκειται για την
ταυτόχρονη, μέσω της μεθόδου «Simulcasting», παρουσίαση στο κοινό του ίδιου
ακριβώς προγράμματος που μεταδίδει ο Ρ/Σ και μέσω ερτζιανών, και (β.) Η
παρουσίαση στο κοινό χωρεί με τη μορφή γραμμικής ροής (live streaming) και όχι
κατ’ αίτηση (on demand) του κοινού και (γ.) ο Ρ/Σ δεν παρέχει στο κοινό άλλη
δυνατότητα επίδρασης (διάδρασης) επί της παρουσίασης, πλην της έναρξης ή
διακοπής αυτής. και (δ.) Η παρουσίαση στο κοινό χωρεί αποκλειστικώς και μόνον
από ιστοσελίδα, αρχική ή υποσελίδα, στην οποία οδηγείται ο χρήστης από την
ιστοσελίδα που διατηρεί ο Ρ/Σ στο διαδίκτυο, ανεξαρτήτως εάν η τεχνολογική
υποδομή για τη δημιουργία της γραμμικής ροής ανήκει στον Ρ/Σ ή σε τρίτο και, κατά
λογική αναγκαιότητα, ανεξαρτήτως, εάν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμμικής
ροής περιέχεται ή όχι η επωνυμία / διακριτικός τίτλος / διασχηματισμός του Ρ/Σ. Η
παρουσίαση στο κοινό του προγράμματος του Ρ/Σ μέσω εφαρμογής (application)
δεν καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση.
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2.

Η κατωτέρω οριζόμενη εύλογη αμοιβή καλύπτει τα δικαιώματα του συνόλου των δικαιούχων,
των κατηγοριών που εκπροσωπεί ο GEA, δεδομένου ότι αφ’ ενός μεν για την άνω χρήση των
φωνογραφημάτων διαθέτει ο Ρ/Σ εκ του νόμου άδεια, αφ’ ετέρου δε η συλλογική διαχείριση της
αξίωσης της εύλογης αμοιβής είναι υποχρεωτική εκ του νόμου, ο δε GEA έχει εκ του νόμου (βλ.
ανωτέρω) το δικαίωμα να εισπράττει το σύνολο της εύλογης αμοιβής του άρθρ. 49 παρ. 1 ν.
2121/93, η οποία αντιστοιχεί σε όλους τους δικαιούχους των παραπάνω επί μέρους κατηγορίες
συγγενικών δικαιωμάτων. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε τρίτος οργανισμός αμφισβητήσει το
δικαίωμα του GEA να εισπράττει για λογαριασμό τους την εύλογη αμοιβή του άρθρ. 49 παρ. 1
ν. 2121/1993, όπως ισχύει, ο GEA, υπέχων εγγυητική έναντι του Ρ/Σ ευθύνη, θα υποχρεούται να
καταβάλλει κάθε ποσό που ο Ρ/Σ τυχόν θα διαταχθεί δικαστικώς να καταβάλει.

3.

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα σύμβαση καλύπτει τη δορυφορική μετάδοση, ως προς τη οποία
εκτείνεται εκ του νόμου, κατ’ άρθρο 35 παρ. 3 ν. 2121/1993.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ
Α. Έναντι της κατωτέρω ενιαίας αμοιβής, την oπoία τα συμβαλλόμενα στο παρόν ιδιωτικό
συμφωνητικό μέρη θεωρούν ως εύλογη, παραχωρούνται εις τον Ρ/Σ οι ακόλουθες και μόνον
εξουσίες:
1.

Να

μεταδίδει

ή/και

αναμεταδίδει

όλα

ανεξαιρέτως

τα

ελληνικά

και

αλλοδαπά

Φωνογραφήματα του παγκόσμιου μουσικού ρεπερτορίου, με τους πομπούς και
αναμεταδότες του σταθμού του, περιλαμβανομένης της δορυφορικής μετάδοσης.
2.

Να παραχωρεί περαιτέρω την άδεια αναμεταδόσεως των εκπομπών του σε τρίτους. Ο Ρ/Σ
αναλαμβάνει την υποχρέωση, όπως, εντός μηνός από την υπογραφή της παρούσας,
γνωστοποιήσει στον GEA τυχόν συμβάσεις δικτύωσης που έχει ήδη συνάψει ή θα συνάψει
στο μέλλον, στην τελευταία περίπτωση, εντός μηνός από τη σύναψή τους. Η άνω
υποχρέωση αφορά στα στοιχεία των συμβαλλομένων και την ημερομηνία κατάρτισης της
σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι ο ως άνω όρος δεν ισχύει στην περίπτωση αναμετάδοσης του
προγράμματός του Ρ/Σ από άλλους ραδιοσταθμούς ή τρίτους χωρίς την άδεια του Ρ/Σ.

3.

Να παρουσιάζει στο κοινό άπαντα τα φωνογραφήματα ελληνικού και αλλοδαπού
ρεπερτορίου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που εξετέθησαν ανωτέρω, άρθρο 1,
υπό Γ.1, στοιχείο 1.2.

Β. Ο Ρ/Σ δηλώνει ότι σε περίπτωση που γίνεται μετάδοση ή αναμετάδοση του προγράμματος του Ρ/Σ
ή παρουσίασή του στο κοινό μέσω διαδικτύου, σε άλλες χώρες, το συνολικό ληφθησόμενο
έσοδο του Ρ/Σ εξ αυτής της αιτίας θα συνυπολογίζεται στα έσοδά του. Σε περίπτωση καλωδιακής
αναμετάδοσης σε ξένη χώρα, ο τοπικός καλωδιακός αναμεταδότης είναι υποχρεωμένος να λάβει
τη σχετική άδεια από τους τοπικούς αντίστοιχους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ
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Η ισχύς της παρούσας σύμβασης άρχεται την ………………… και περατούται την ………………….

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΜΟΙΒΗ
Α. Το αμοιβολόγιο
1.

Οι νυν εταίροι του GEA συνέταξαν, προ της ίδρυσης του, αμοιβολόγιο, με το οποίο
προσδιόρισαν το ύψος της εύλογης αμοιβής από τη ραδιοφωνική μετάδοση και το οποίο
δημοσιεύθηκε νομίμως στις ημερήσιες εφημερίδες: «ΤΑ ΝΕΑ»,

«ΤΟ ΕΘΝΟΣ» και

«Η

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ».
2.

Το αυτό αμοιβολόγιο δημοσίευσε νομίμως και ο GEA στις ημερήσιες εφημερίδες: «Η ΑΥΓΗ», «Ο
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» και «ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ». Δεδομένου του χαρακτήρα του Ρ/Σ ως ……………………, τα
συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν τον καθορισμό της ενιαίας εύλογης αμοιβής, ως
ακολούθως:

Β. Για την παραχωρούμενη εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος Α, στοιχεία 1. και
2.

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον χαρακτήρα του Ρ/Σ ως ……………….. και
το εν γένει ποσοστό χρήσης φωνογραφημάτων παρά του Ρ/Σ, συμφωνούν σε ρύθμιση
από ……………………., καθορίζοντας, για όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, την
αμοιβή του GEA, σε ποσοστό ……………….. (…….%), επί των κάθε φύσης ακαθαρίστων
εσόδων του Ρ/Σ, που προέρχονται από τις με το παρόν αδειοδοτούμενες χρήσεις.

2. Ως κάθε φύσεως ακαθάριστα έσοδα, νοούνται τα έσοδα από την παροχή διαφημιστικού
χρόνου, από χορηγίες, από τυχόν υποχρεωτικές εισφορές υπέρ του Ρ/Σ, προβλεπόμενες από
τον νόμο ως αντιπαροχή για το δικαίωμα λήψεως των εκπομπών και γενικά από κάθε
δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη ραδιοφωνική μετάδοση του μουσικού
ρεπερτορίου από τον Ρ/Σ, με μόνη εξαίρεση τα τυχόν έσοδα από τηλεφωνικές κλήσεις και
από sms ακροατών προς τον Ρ/Σ, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην επόμενη
παράγραφο 3.

3. Τα έσοδα από τηλεφωνικές κλήσεις και sms ακροατών προς τον Ρ/Σ περιλαμβάνονται στα
ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης παραγράφου, εφ’ όσον και κατά το μέτρο που
υπερβαίνουν συνολικώς το 30% του κύκλου εργασιών του Ρ/Σ. Δηλαδή θα συνυπολογίζεται
στα ακαθάριστα έσοδα της παραγράφου 2. μόνον το ποσό των εσόδων από τηλεφωνικές
κλήσεις και sms ακροατών, που υπερβαίνει το 30% του κύκλου εργασιών του Ρ/Σ.
Γ. Για την παραχωρούμενη εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος Α, στοιχείο 3.
1.

Τα συμβαλλόμενα μέρη, λαμβάνοντας και πάλιν υπ’ όψιν χαρακτήρα του Ρ/Σ
ως

………………. και το εν γένει ποσοστό χρήσης φωνογραφημάτων παρά του Ρ/Σ,

συμφωνούν σε ρύθμιση από …………………., καθορίζοντας, για όλη τη διάρκεια της
παρούσας σύμβασης, την αμοιβή του GEA, σε ποσοστό ……………………. (……..%), επί των
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συνολικών διαφημιστικών εσόδων του Ρ/Σ από τη χρήση και εκμετάλλευση της ιστοσελίδας
(σήμερα…………………..) στην οποία ευρίσκεται ανηρτημένη η εφαρμογή (player), με την
ενεργοποίηση του οποίου player εκ μέρους του χρήστη, ή/και αυτομάτως με τη σύνδεση του
χρήστη στην εν λόγω ιστοσελίδα (σήμερα: ………………………….), άρχεται η παρουσίαση
στο κοινό του προγράμματος του Ρ/Σ.
2.

Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των διαφημιστικών εσόδων υπάγεται κάθε χορηγία,
αναγγελία/ανακοίνωση,

σήμα,

εμπορικό

μήνυμα

ή

διαφήμιση

που

εμφανίζεται,

επικοινωνείται ή είναι προσβάσιμη ή στην οποία η προσοχή του χρήστη, άμεσα ή έμμεσα,
οδηγείται σε αυτή με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς δε και όχι
περιοριστικώς, των banner, χορηγίας «hot-links», διαφήμισης pop-up, sidebar (skyscraper)
διαφήμισης, διαφήμισης floating, διαφημίσεων click through κ.λπ.), κατά τη διάρκεια της
σύνδεσης με την ιστοσελίδα (σήμερα…………………………) στην οποία ευρίσκεται
ανηρτημένη η εφαρμογή (player), με την ενεργοποίηση του οποίου player εκ μέρους του
χρήστη,

ή/και

αυτομάτως

με

τη

σύνδεση

του

χρήστη

στην

ιστοσελίδα

(σήμερα: ………………………….), άρχεται η παρουσίαση στο κοινό του προγράμματος του
Ρ/Σ.
Δ.

Τα εν λόγω έσοδα θα λαμβάνονται υπ’ όψιν, ως εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, που ορίζονται εκάστοτε, από τον ισχύοντα Κ.Φ.Α.Σ., στο ισοζύγιο εξαμήνου, στις
περιοδικές δηλώσεις φ.π.α. και στον ετήσιο ισολογισμό, ή όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα
λογιστικά βιβλία και, που κατά νόμον τηρεί o Ρ/Σ στοιχεία ή από τις φορολογικές δηλώσεις του
ιδιοκτήτη, καθώς και από την εκκαθαριστική δήλωση φ.π.α.

Ε. Για την αμοιβή που προβλέπεται στην παράγραφο Β. του παρόντος άρθρου, συμφωνούνται,
ειδικότερα, τα εξής:
1.

Από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως οριοθετήθηκαν υπό Β. και προκύπτουν με τον τρόπο που
εξετέθη υπό Δ., αφαιρούνται: (α.) Οι επισφάλειες της εκάστοτε διαχειριστικής χρήσης, ποσού
ίσου με το ……% των ακαθαρίστων εσόδων. Ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται εκείνα που
αποτελούν τη βάση υπολογισμού της αμοιβής, σύμφωνα με το στοιχείο 2. της παραγράφου
Β. του παρόντος άρθρου. (β.) Οι ετήσιες επιβραβεύσεις (επιστροφές) που παρέχονται προς
τους διαφημιστές, όπως η έννοια διαφημιστής ορίζεται στο άρθρ. 12 παρ. 14 ν. 2328/1995,
υπολογιζομένων

των

επιβραβεύσεων

επί

των

διαφημιστικών

εσόδων,

εφ’

όσον

προβλέπονται οι επιβραβεύσεις από τον νόμο και μέχρι του εκάστοτε ανωτάτου
προβλεπομένου ποσοστού, που σήμερα ανέρχεται στο ………..%. Οι επιβραβεύσεις θα
πρέπει να αποδεικνύονται από συγκεκριμένα τιμολόγια ή/και από τα παραστατικά, τα σχετικά
με τον υπολογισμό και της καταβολή της επιβράβευσης αυτής που κοινοποιούνται στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. (γ.) Η αμοιβή που ο Ρ/Σ καταβάλλει κατ’ έτος στην Α.Ε.Π.Ι. και αποδεικνύεται
από τα σχετικά εκκαθαριστικά τιμολόγια

ΚΑΙ

(δ) Τυχόν τέλη συχνοτήτων της βασικής

συχνότητας εκπομπής, εάν θεσμοθετηθούν από το κράτος στο μέλλον για ραδιοφωνικούς
σταθμούς, από την ημερομηνία που θα είναι υποχρεωμένοι οι ραδιοσταθμοί να
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καταβάλλουν τα τέλη αυτά. Το ποσό που θα απομένει μετά την αφαίρεση των άνω υπό (α.)
έως και (δ.) ποσών, θα αποτελεί το ακαθάριστο έσοδο, επί του οποίου θα εφαρμόζεται ο
εκτεθείς υπό Β.1 ποσοστιαίος συντελεστής και θα εξάγεται η οφειλόμενη αμοιβή.
2.

Εκ της οφειλόμενης αμοιβής, όπως θα έχει προσδιορισθεί ανωτέρω:
2.1 Ποσοστό ………………………(………%) θα καταβάλλεται εις χρήμα.
2.2 Το υπόλοιπο …………………. (……..%), δέχεται ο GEA, να λάβει παρά του Ρ/Σ σε αξία
χρόνου μετάδοσης κοινωνικών ή/και διαφημιστικών μηνυμάτων του GEA, εντός της
χρονικής περιόδου που αφορά η αντίστοιχη αμοιβή του GEA, δοθέντος ότι φρονεί πως
η μετάδοση μηνυμάτων θα εμπεδώσει στο κοινό την ανάγκη προστασίας του
συγγενικού δικαιώματος του άρθρ. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993 σύμφωνα με την παρακάτω
κλίμακα:


Εάν ο Ραδιοσταθμός έχει ετήσια έσοδα από 0 € έως …………….. €, θα διαθέσει
διαφημιστικό χρόνο διάρκειας ………..’’ ετησίως,



Εάν ο Ραδιοσταθμός έχει ετήσια έσοδα από …………… € έως ………….. €, θα
διαθέσει διαφημιστικό χρόνο διάρκειας ……….’’ ετησίως,



Εάν ο Ραδιοσταθμός έχει ετήσια έσοδα από …………… € έως …………. € θα διαθέσει
διαφημιστικό χρόνο διάρκειας ………’’ ετησίως.



Εάν ο Ραδιοσταθμός έχει ετήσια έσοδα από ……………… € έως ………………. € θα
διαθέσει διαφημιστικό χρόνο διάρκειας ……….’’ ετησίως, κοκ.

2.3 Ο παραπάνω διαφημιστικός χρόνος θα χρησιμοποιείται για την επικοινωνία των
δραστηριοτήτων του GEA ή των οργανισμών που τον απαρτίζουν ή για καμπάνιες,
σχετικές με το συγγενικό δικαίωμα ή για την μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων σχετικών
με τα παραπάνω και θα πρέπει να κατανέμεται ισόποσα στα 4 τρίμηνα του έτους, χωρίς
δυνατότητα

μετακύλισης

σε

άλλο

τρίμηνο

ή

άλλο

έτος. Τα

μηνύματα

θα

προγραμματίζονται σε όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και μάλιστα το ……% του
χρόνου (ή το πρώτο εντός παρενθέσεως νούμερο, ανωτέρω υπό 2.2.) κατά το χρονικό
διάστημα από …….. έως ………., και το υπόλοιπο ….% του χρόνου (ή το δεύτερο εντός
παρενθέσεως νούμερο, ανωτέρω υπό 2.2.) κατά το χρονικό διάστημα από ………
έως ……….
2.4 Περαιτέρω, ο Ρ/Σ δήλωσε ότι θα καταθέσει τιμοκατάλογο, ο οποίος θα προβλέπει ειδική
τιμή, αξίας 0,1 € ανά δευτερόλεπτο για τους Οργανισμούς Συλλογικής διαχείρισης
συγγενικών δικαιωμάτων.
2.5 Για την τεχνική υλοποίηση και λογιστική τακτοποίηση όσων αναφέρονται αμέσως
ανωτέρω στους αριθμούς 2.2. έως και 2.4 συμφωνούνται τα εξής: Ο GEA θα εκδίδει σε
βάρος του Ρ/Σ, και δη ανά εξάμηνο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο
Η. του παρόντος άρθρου, τιμολόγιο του οποίου η αξία θα ισούται με το ποσό
αντιστοιχεί σε ποσοστό ……….% των εξαμηνιαίων εσόδων του, όπως καθορίσθηκαν
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ανωτέρω στο στοιχείο 1. της παρούσας παραγράφου Ε. του παρόντος άρθρου, πλέον
φ.π.α. Ο Ρ/Σ θα τιμολογεί τον GEA σύμφωνα με το νόμο, βάσει του ειδικού καταλόγου
που έχει συμφωνηθεί αμέσως ανωτέρω στο στοιχείο 2.4. Ο δε GEA θα εκδίδει, ανά
εξάμηνο, προς τον Ρ/Σ πιστωτικό τιμολόγιο καλής εκτέλεσης του διαφημιστικού
προγράμματος, του οποίου η αξία θα ισούται με το ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό ………% των εξαμηνιαίων εσόδων του Ρ/Σ, όπως καθορίσθηκαν, ανωτέρω,
στο στοιχείο 1. της παρούσας παραγράφου Ε. του παρόντος άρθρου, πλέον φ.π.α.
ΣΤ. Για την αμοιβή που προβλέπεται στην παράγραφο Γ. του παρόντος άρθρου, συμφωνούνται,
ειδικότερα, τα εξής:
Από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως οριοθετήθηκαν υπό Γ. στοιχεία 1. και 2. και προκύπτουν με
τον τρόπο που εξετέθη υπό Δ., αφαιρούνται: (α.) Οι επισφάλειες της εκάστοτε διαχειριστικής
χρήσης, ποσού ίσου με το ….% των ακαθαρίστων εσόδων. Ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται
εκείνα που αποτελούν τη βάση υπολογισμού της αμοιβής, σύμφωνα με τα στοιχεία 1. και 2. της
παραγράφου Γ. του παρόντος άρθρου. (β.) Οι ετήσιες επιβραβεύσεις (επιστροφές) που
παρέχονται προς τους διαφημιστές και μέχρι ποσοστού ……%. Οι επιβραβεύσεις θα πρέπει να
αποδεικνύονται από συγκεκριμένα τιμολόγια ή/και από τα παραστατικά, τα σχετικά με τον
υπολογισμό και της καταβολή της επιβράβευσης αυτής που κοινοποιούνται στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. και (γ.) Η αμοιβή που ο Ρ/Σ καταβάλλει κατ’ έτος στην Α.Ε.Π.Ι. και αποδεικνύεται από τα
σχετικά εκκαθαριστικά τιμολόγια. Το ποσό που θα απομένει μετά την αφαίρεση των άνω υπό
(α.) έως και (γ.) ποσών, θα αποτελεί το ακαθάριστο έσοδο, επί του οποίου θα εφαρμόζεται ο
εκτεθείς υπό Γ.1. ποσοστιαίος συντελεστής και θα εξάγεται η οφειλόμενη αμοιβή.
Ζ.

Ο GEA θα έχει το δικαίωμα ελέγχου των βιβλίων και στοιχείων του Ρ/Σ, όπως λεπτομερώς
αναφέρεται κατωτέρω στο άρθρο 5 της παρούσας.

Η. Ελάχιστη ετήσια εγγυημένη αμοιβή (minimum guarantee)
1.

Για την παραχωρούμενη εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος Α, στοιχεία
1. και 2.
1.1 Σύμφωνα με το αμοιβολόγιο των εταίρων του GEA, αλλά και του GEA, το ελάχιστο ποσό
αμοιβής (minimum guarantee) ανέρχεται στο ποσό των …………….. (€ …………………)
ευρώ ετησίως για ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών ή Θεσσαλονίκης ή Περιφέρειας.
1.2 Το ως άνω ελάχιστο ποσό αμοιβής θα καταβάλλεται, στην περίπτωση που, βάσει του
άνω τρόπου υπολογισμού της αμοιβής, προκύπτει ως ετήσια αμοιβή ποσό, μικρότερο
των ……………… (……………… €) ευρώ. Σε περίπτωση που ο Ρ/Σ αποδεδειγμένα δεν
εκπέμπει όλο το έτος, στο οποίο αντιστοιχεί η ως άνω ελάχιστη αμοιβή, τότε το ως άνω
ελάχιστο ποσό θα μειώνεται αναλογικά κατά τον αριθμό των ημερών κατά τις οποίες
δεν εξέπεμπε ο Ρ/Σ, στη διάρκεια του αντίστοιχου έτους.

2.

Για την παραχωρούμενη εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος Α, στοιχείο
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3.
Το ύψος της ετήσιας ελάχιστης αμοιβής συμφωνείται στο ποσό των …………….. (€ ………..).
Το ως άνω ελάχιστο ποσό αμοιβής θα καταβάλλεται, στην περίπτωση που, βάσει του άνω
τρόπου υπολογισμού της αμοιβής, προκύπτει ως ετήσια αμοιβή ποσό, μικρότερο
των …………… (€ ……………..). Σε περίπτωση που ο Ρ/Σ αποδεδειγμένα δεν παρουσιάζει στο
κοινό μέσω διαδικτύου τα προγράμματά του όλο το έτος, στο οποίο αντιστοιχεί η ως άνω
ελάχιστη αμοιβή, τότε το ως άνω ελάχιστο ποσό θα μειώνεται αναλογικά κατά τον αριθμό
των ημερών κατά τις οποίες δεν παρουσίαζε τα φωνογραφήματα στο κοινό ο Ρ/Σ, στη
διάρκεια του αντίστοιχου έτους.
Θ. Εκκαθάριση και καταβολή των αμοιβών
1.

Οι ετήσιες αμοιβές, ομοίως και οι ελάχιστες, θα εκκαθαρίζονται ανά εξάμηνο. Ειδικότερα:

2.

Οι αμοιβές που αφορούν στο α’ εξάμηνο εκάστου έτους θα τιμολογούνται το αργότερο
την ….η ……………. του αυτού έτους. Ο υπολογισμός θα χωρεί, βάσει του ισοζυγίου α’
εξαμήνου και των αντιστοιχουσών εις αυτό περιοδικών δηλώσεων φ.π.α., που πρέπει να
προσκομίζει ο Ρ/Σ στον GEA μέχρι την 30η Ιουλίου εκάστου έτους. Το τιμολόγιο θα εξοφλείται
ολοσχερώς τοις μετρητοίς, ή με «επιταγή ημέρας», το αργότερο την ………………. από την
έκδοσή του.

3.

Οι αμοιβές που αφορούν στο β’ εξάμηνο εκάστου έτους θα τιμολογούνται το αργότερο
μέχρι την ……………….., με ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου την 31η Δεκεμβρίου του έτους
που αφορά η αμοιβή. Η αξία του τιμολογίου θα υπολογίζεται από τον GEA, βάσει του
προσωρινού ισοζυγίου μηνός Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους που θα προσκομίζει ο
Ρ/Σ το αργότερο έως την ………………….. Το τιμολόγιο θα εξοφλείται ολοσχερώς τοις
μετρητοίς, ή με «επιταγή ημέρας», το αργότερο την …………………..,. Με τη δημοσίευση του
ισολογισμού, θα χωρεί η τελική εκκαθάριση την 30 η ημέρα του επόμενου από την εγχείριση
του ισολογισμού στον GEA μήνα και θα εκδίδεται από τον GEA το προσήκον, χρεωστικό ή
πιστωτικό, τιμολόγιο. Για την εξόφληση τυχόν χρεωστικού τιμολογίου ισχύουν όσα
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο (Η.3.).

4.

Σε περίπτωση που ο Ρ/Σ δεν προμηθεύει τον GEA με το ισοζύγιο εξαμήνου, τις
αντιστοιχούσες σε αυτό περιοδικές δηλώσεις φ.π.α., τον ετήσιο ισολογισμό, ομοίως αν δεν
δημοσιεύει εγκαίρως αυτόν, ή δεν τον προμηθεύει με την εκκαθαριστική δήλωση φ.π.α., ο
GEA θα εκδίδει τιμολόγιο για την οφειλόμενη αμοιβή, όπως αυτή προκύπτει από το τελευταίο
χορηγηθέν ισοζύγιο εξαμήνου και τις τελευταίες αντιστοιχούσες εις αυτό περιοδικές
δηλώσεις φ.π.α. ή ισολογισμό και εκκαθαριστική δήλωση φ.π.α., με το ποσοστό που έχει
καθορισθεί για την οφειλόμενη χρήση, επιδιώκοντας νομίμως την είσπραξή της και η
οριστική εκκαθάριση της αμοιβής θα πραγματοποιείται, όταν ο Ρ/Σ προμηθεύσει τον GEA
με το ισοζύγιο εξαμήνου και τις αντιστοιχούσες εις αυτό περιοδικές δηλώσεις φ.π.α., ή τον
ισολογισμό και την εκκαθαριστική δήλωση φ.π.α. της οφειλόμενης χρήσης.
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5.

Ο Ρ/Σ υποχρεούται να πραγματοποιεί όλες τις συμφωνούμενες καταβολές εμπρόθεσμα.
Άλλως, επιβαρύνεται με τόκους, υπολογιζόμενους με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο
υπερημερίας. Οι δε σχετικές απαιτήσεις συνομολογούνται ως ορισμένες, βέβαιες και
εκκαθαρισμένες.

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ –ΕΛΕΓΧΟΣ
1.

Ο Ρ/Σ εγγυάται ότι τηρεί Βιβλία και Στοιχεία, βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ.

2.

Σε περίπτωση που επιτραπεί ή καταστεί εφικτή εμμέσως η καθ’ οιονδήποτε τρόπο πώληση,
παραχώρηση ή εκμετάλλευση διαφημιστικού χρόνου και κατά συνέπεια διαφημιστικών εσόδων
προς και από τρίτους ενδιαμέσους, μη διαφημιζομένους, εφ’ όσον το ζητήσει κάποιο από τα
μέρη, θα υπογραφεί μεταξύ τους νέα συμφωνία, που θα προσδιορίζει τη βάση υπολογισμού
της εύλογης αμοιβής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες, που ενδεχομένως διαμορφωθούν.
Σε περίπτωση διαφωνίας, η διαφορά θα επιλύεται δικαστικώς.

3.

Ο GEA δικαιούται αναφορικά με τα πάσης φύσεως και προέλευσης ακαθάριστα έσοδα του Ρ/Σ,
όπως ενδεικτικώς εξετέθησαν στην παρούσα, να ελέγχει είτε ο ίδιος με εξουσιοδοτημένους
υπαλλήλους του, είτε να αναθέτει με δαπάνες του τον έλεγχο σε αναγνωρισμένη εταιρία
ορκωτών ελεγκτών, με τη συναίνεση του Ρ/Σ ως προς την εταιρία, την οποία μπορεί να αρνηθεί
μόνον αιτιολογημένα και μόνον για έως 2 εταιρίες ο Ρ/Σ, τα βιβλία και τα λοιπά στοιχεία του Ρ/Σ,
που αφορούν στην παρούσα σύμβαση, με τη σαφή υποχρέωση να τηρεί πλήρη εχεμύθεια για
τις διαπιστώσεις. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι τα έσοδα επί των οποίων έπρεπε να
υπολογισθεί η εύλογη αμοιβή αποκλίνουν κατά ποσοστό, ανώτερο του 5% των εσόδων επί των
οποίων υπολογίσθηκε αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, o Ρ/Σ οφείλει να καταβάλει
στον GEA την εύλογη αμοιβή που αναλογεί στο ποσό της απόκλισης, με τον νόμιμο τόκο
υπερημερίας από την ημέρα που δημιουργήθηκε η υποχρέωση. Εάν η απόκλιση είναι άνω του
5%, τα έξοδα ελέγχου θα καταλογίζονται στον Ρ/Σ.

4.

Ο Ρ/Σ, εκτός των πάσης φύσεως εσόδων, υποχρεούται να ενημερώνει τον GEA για το σύνολο
του ετησίου χρόνου των διαφημίσεων και χορηγιών που μετέδωσε, καθώς και τον αριθμό των
διαφημιστικών μηνυμάτων. Επίσης, ο Ρ/Σ, για την ολοκλήρωση του ελέγχου, υποχρεούται να
παρέχει στον GEA πρόσβαση στους επίσημους τιμοκαταλόγους του, τις εκπτώσεις που χορηγεί
στους διαφημιζόμενους, καθώς και το επίσημο βιβλίο διαφημίσεων, από το οποίο προκύπτει ο
αριθμός των διαφημιστικών μηνυμάτων που μεταδόθηκαν σε ετήσια βάση ή σε συγκεκριμένη
χρονική περίοδο καθώς και το σύνολο του ετησίου χρόνου διαφημίσεων. Η πρόσβαση θα
παρέχεται πάντοτε στην έδρα του Ρ/Σ και με την υποχρέωση του GEA να τηρεί εχεμύθεια για τις
διαπιστώσεις.

5.

Ο Ρ/Σ υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρ. 24 παρ. 1 να παραδίδει το πρώτο δεκαπενθήμερο
κάθε εξαμήνου στον GEA πλήρη κατάσταση όλων των μουσικών έργων που μετέδωσε κατά
τους μήνες αυτούς. Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ως άνω άρθρου: «Σε περίπτωση παράβασης
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από χρήστη της παραπάνω υποχρέωσης, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, μπορεί να
επιβάλει σε αυτόν προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%) επί της οφειλόμενης αμοιβής. Αν ο
χρήστης παραβιάζει τη συγκεκριμένη υποχρέωση πάνω από δύο (2) φορές, ο οργανισμός
μπορεί να επιβάλει προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της οφειλόμενης αμοιβής ή να
καταγγείλει τη σύμβαση».

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.

Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε όρου του
παρόντος, από έκαστο των συμβαλλομένων, συνιστά λόγο καταγγελίας, η oπoία θα γίνεται με
επίδοση σχετικής εξωδίκου δηλώσεως.

2.

Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο GEA συνάψει τυχόν στο μέλλον συμφωνία με
οποιονδήποτε άλλο, ενημερωτικού χαρακτήρα, ραδιοσταθμό, εδρεύοντα και εκπέμποντα στον
Νομό Αττικής, πλην κρατικού, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κομματικού (= σταθμός πολιτικού
κόμματος ν. 3801/2009), δημοτικού και εκκλησιαστικού, μεταδίδοντα ανάλογο με τον Ρ/Σ
ρεπερτόριο, ο οποίος και θα εκπέμπει στη συχνότητα των FM, περιέχουσα η συμφωνία
οικονομική ρύθμιση ευνοϊκότερη για τον ραδιοσταθμό από την αντίστοιχη ρύθμιση της
παρούσας, η εν λόγω ευνοϊκότερη ρύθμιση καταλαμβάνει αυτομάτως από την ημερομηνία
ισχύος της και για το μέλλον και μόνο και τις διεπόμενες από την προκειμένη σύμβαση σχέσεις
του Ρ/Σ με τον συνάψαντα την ευνοϊκότερη συμφωνία GEA.

3.

Άπαντες οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν και αποδέχονται ότι τα συμφωνούμενα με το παρόν
ποσοστά αμοιβής παραμένουν αμετάβλητα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας και δεν
επηρεάζονται από την τυχόν έκδοση οποιασδήποτε δικαστικής αποφάσεως οποιουδήποτε
Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού, που τυχόν θα καθορίσει για άλλους ραδιοσταθμούς
μεγαλύτερα ή μικρότερα ποσοστά αμοιβής, ή θα εξαιρέσουν το έσοδο που προέρχεται από την
εκμετάλλευση αλλοδαπού εν γένει ρεπερτορίου, διότι οι συμβαλλόμενοι έλαβαν υπ’ όψιν το
ενδεχόμενο αυτό και τις εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις κατά τις προηγηθείσες της
υπογραφής του παρόντος διαπραγματεύσεις.

4.

Η παρούσα σύμβαση καλύπτει και δεσμεύει τους ειδικούς και καθολικούς, οιονεί και μη,
διαδόχους των συμβαλλομένων. Μεταβίβαση της αδείας ή της συχνότητας ή της λειτουργίας
από τον Ρ/Σ συνεπάγεται την υποχρέωσή του να συμπεριλάβει στη σύμβαση μεταβίβασης της
άδειας ή της συχνότητας ή της λειτουργίας ειδικό όρο, με τον οποίο ο κάθε αντισυμβαλλόμενός
του θα δεσμεύεται και θα τηρεί όλους τους όρους του παρόντος. Την αυτή υποχρέωση έχει και
ο GEA σε περίπτωση μεταβολής της οργάνωσης και της διαχείρισης είσπραξης της εύλογης
αμοιβής. Αυτονόητο είναι ότι σε περίπτωση παύσεως λειτουργίας του Ενιαίου Οργανισμού κατά
τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμβάσεως, οι οργανισμοί GRAMMO, ΕΡΑΤΩ και ΑΠΟΛΛΩΝ,
ως διάδοχοι του Ενιαίου Οργανισμού, θα συνεχίσουν να δεσμεύονται από αυτήν μέχρι τη λήξη
της.
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5.

Για κάθε διαφορά που απορρέει από την παρούσα, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης
διαταγής πληρωμής αποκλειστικώς αρμόδια κηρύσσονται τα δικαστήρια των Αθηνών, στην
αποκλειστική αρμοδιότητα των οποίων ανεπιφυλάκτως υποβάλλονται τα εδώ συμβαλλόμενα
μέρη. Η ρήτρα αυτή επιβιώνει της καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασης.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε δύο (2) ισόκυρα και ισοσθενή πρωτότυπα, εκ των
οποίων νομίμως υπογεγραμμένων έκαστο μέρος έλαβε ανά ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον «GEA»

________________

________________

Για τον «………………..»

________________
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