ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

Στην Αθήνα, σήμερα, την …η …………………….. …………, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
ΑΦ’ ΕΝΟΣ: Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, 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», που εδρεύει στο
Δήμο Αθηναίων, Λαζ. Σώχου, αριθμ. 4, Α.Φ.Μ. 997495285, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο και την
Ταμία του Δ.Σ. αυτής, αντιστοίχως, Γρηγόριο Λαμπριανίδη και Μαργαρίτα Μάτσα,
καλούμενης στο εξής χάριν συντομίας o «GEA».
ΑΦ’ ΕΤΕΡΟΥ: Η ανώνυμη εταιρία, υπό την επωνυμία «………………………….» (Αρ. Μ.Α.Ε.:
………………….) που εδρεύει στο ……………….., …………………, ΤΚ ………., Α.Φ.Μ.
………………, Δ.Ο.Υ. …………………, όπως νόμιμα εκπροσωπείται στην κατάρτιση και
υπογραφή της παρούσας από τον κ. …………………………….., η οποία εταιρία, εφ’
εξής και για λόγους συντομίας θα καλείται «Τ/Σ».
ΚΑΙ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ:
1. Η εδρεύουσα στον Δήμο Αθηναίων, Λαζ. Σώχου, αριθμ. 4, αστική μη κερδοσκοπική
εταιρία, υπό την επωνυμία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ ή ΗΧΟΥ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο: «GRAMMO», νομίμως εκπροσωπούμενη από
την πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής, κ. Μαργαρίτα Μάτσα, η οποία εφ’ εξής θα καλείται
«GRAMMO».
2. Ο εδρεύων στον Δήμο Αθηναίων, Λαζ. Σώχου, αριθμ. 4,, αστικός μη κερδοσκοπικός
συνεταιρισμός περιωρισμένης ευθύνης υπό την επωνυμία «ΕΡΑΤΩ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.»,
νομίμως εκπροσωπούμενος, από την Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού, κ. Χάριν Αλεξίου, ο
οποίος εφ’ εξής θα καλείται «ΕΡΑΤΩ».
3. Ο εδρεύων στην Αθήνα, οδός Σαπφούς, αριθμ. 10, αστικός μη κερδοσκοπικός
συνεταιρισμός περιωρισμένης ευθύνης υπό την επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ –
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΣΥΝ.Π.Ε», νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού, κ. Γρηγόριο
Λαμπριανίδη, ο οποίος οργανισμός θα καλείται εφ’ εξής «ΑΠΟΛΛΩΝ»,
ΕΠΕΙΔΗ:
A. Η τηλεοπτική μετάδοση και η παρουσίαση στο κοινό υλικών φορέων ήχου εκλύει το
δικαίωμα εύλογης και ενιαίας αμοιβής του αρθρ. 49 παρ. 1 ν.2121/1993, για την
είσπραξη και διαχείριση της οποίας αρμόδιος είναι ο αφ’ ενός συμβαλλόμενος GEA.
B. Η τηλεοπτική μετάδοση και η παρουσίαση στο κοινό υλικών φορέων ήχου και
εικόνας, κατ’ άρθ. 47 παρ. 2 (στ) ν. 2121/1993 απαιτεί τη λήψη της προηγούμενης
έγγραφης αδείας από τους δικαιούχους παραγωγούς αυτών των υλικών φορέων, για
τη χορήγηση της οποίας αρμόδιος είναι ο πρώτος των εκ τρίτου συμβαλλομένων
GRAMMO. Συγχρόνως, η τηλεοπτική μετάδοση υλικών φορέων ήχου και εικόνας
εκλύει αξίωση εύλογης αμοιβής του άρθρ. 49 παρ. 5 ν. 2121/1993 για τους
ερμηνευτές και εκτελεστές καλλιτέχνες, για την οποία αρμόδιος είναι ο δεύτερος και
τρίτος των εκ τρίτου συμβαλλομένων οργανισμών, ΕΡΑΤΩ και ΑΠΟΛΛΩΝ.
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C. Η αφ’ ενός συμβαλλόμενη, εφ’ εξής καλούμενη ο «GEA», αποτελεί, όπως εδήλωσε,
τον, κατά τη διάταξη του άρθρ. 49 παρ. 6 ν. 2121/1993, προστεθείσα με το άρθρ. 46
παρ. 1 ν. 3905/2010, πλέον άρθρ. 5 ν. 4481/2017, ενιαίο οργανισμό συλλογικής
διαχείρισης του συγγενικού δικαιώματος του άρθρ. 49 παρ. 1, 2 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.). Συγκεκριμένα:
D. 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 συγκρότησαν τον οργανισμό συλλογικής
διαχειρίσεως, υπό τον νομικό τύπο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, υπό 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, όπως εδήλωσε, δημοσιεύθηκε
νομίμως στα τηρούμενα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ’ αύξοντα αριθμό
13252/27.07.1994 και ενεκρίθη, όπως εδήλωσε, η λειτουργία του, 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).
E. Οι τραγουδιστές – ερμηνευτές συγκρότησαν τον οργανισμό συλλογικής
διαχειρίσεως, υπό την επωνυμία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο:
«ΕΡΑΤΩ», ο οποίος περιβλήθηκε τον νομικό τύπο του αστικού μη κερδοσκοπικού
συνεταιρισμού. Το καταστατικό του, όπως εδήλωσε, ενεκρίθη, δυνάμει της υπ’
αριθμ. 4/23.03.1997 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Καταχωρίσθηκε δε στο
οικείο μητρώο Συνεταιρισμών και ενεκρίθη, όπως εδήλωσε, η λειτουργία του δια της
υπ’ αριθμ. 11089/ 05.12.1997 αποφάσεως του κ. Υπουργού Πολιτισμού, ως ο νόμος
ορίζει (ΦΕΚ Β΄ 1164/97).
F. Οι μουσικοί συγκρότησαν τον οργανισμό συλλογικής διαχειρίσεως, υπό την
επωνυμία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο: «ΑΠΟΛΛΩΝ», ο οποίος περιβλήθηκε
τον νομικό τύπο του αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού. Το καταστατικό του,
όπως εδήλωσε, ενεκρίθη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 206/1994 αποφάσεως του
Ειρηνοδικείου Αθηνών. Καταχωρίσθηκε δε στο οικείο μητρώο Συνεταιρισμών και
ενεκρίθη, όπως εδήλωσε, η λειτουργία του, δια της υπ’ αριθμ. 11083/05.12.1997
αποφάσεως του κ. Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ Β΄ 1164/97).
G. Η λειτουργία του GEA εγκρίθηκε, όπως αυτός εδήλωσε, την 9η Δεκεμβρίου 2011,
δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΣΠ/ΔΙΓΡΑΜ/686/124043 απόφασης του κ.
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Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄
3245/30.12.2011.
H. Ο GEA, όπως εδήλωσε, 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.
I. Ο GEA εκπροσωπεί το σύνολο των δικαιούχων, ημεδαπών και αλλοδαπών, καθώς και
το σύνολο των έργων, αφού περί τούτου υφίσταται το νόμιμο τεκμήριο του άρθρ. 55
παρ. 2 ν. 2121/1993, ως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 46 παρ. 3 ν. 3903/2010, ήδη
άρθρ. 7 παρ. 1 εδ. β΄ ν. 4481/2017.
ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:
Ο Τ/Σ διαθέτει την υπ’ αριθμ. ………………………. άδεια του Υπουργείου Τύπου και
Μ.Μ.Ε. περί ιδρύσεως, εγκαταστάσεως και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού
ελευθέρας λήψεως, ……………….. εμβέλειας. Εκμεταλλεύεται δε τον τηλεοπτικό
σταθμό, υπό τον λογότυπο: «………………….», ο οποίος μεταδίδει καθημερινά
τηλεοπτικώς μουσικό ρεπερτόριο, δηλαδή μουσική και τραγούδια.
II. Ο Τ/Σ, έχοντας υπ’ όψιν του ότι το άρθρο 49 παρ. 1 ν. 2121/1993 όπως σήμερα
ισχύει, απονέμει στους παραγωγούς υλικών φορέων, στους ερμηνευτές &
εκτελεστές καλλιτέχνες συγγενικό δικαίωμα, κείμενο σε αξίωση απόληψης εύλογης
και ενιαίας αμοιβής, οσάκις υλικός φορέας ήχου που έχει προηγουμένως νομίμως
εγγραφεί, χρησιμοποιείται για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, με οποιονδήποτε τρόπο,
αποδέχεται να καταβάλει στον GEA την κατωτέρω συμφωνουμένη αμοιβή. Ο δε GEA
υπόσχεται και εγγυάται ότι, έναντι της συμφωνούμενης αμοιβής, παρέχει στον Τ/Σ
το οικείο δικαίωμα, λόγω ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης και/ή αναμετάδοσης και
παρουσίασης στο κοινό των μουσικών έργων που έχουν εγγραφεί επί υλικών
φορέων (εφ’ εξής Φωνογραφήματα) ελληνικού και ξένου εν γένει ρεπερτορίου από
τα τηλεοπτικά προγράμματα του Τ/Σ, και δη για απεριόριστο αριθμό επαναλήψεων,
με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, όπως, ιδίως, σε απευθείας και
σε ετεροχρονισμένη μετάδοση (ζωντανά και μαγνητοσκοπημένα), σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρ. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993.
III. Δεδομένου, περαιτέρω, ότι η τηλεοπτική μετάδοση υλικών φορέων ήχου και
εικόνας: (α.) διαπλάσσεται ως απόλυτο δικαίωμα των παραγωγών τους (άρθρ. 47
παρ. 2 στ) ν. 2121/1993) και, εντεύθεν, απαιτεί, κατά την εκτεθείσα διάταξη, τη
λήψη προηγούμενης έγγραφης αδείας από τους δικαιούχους παραγωγούς αυτών
των υλικών φορέων, για τη χορήγηση της οποίας αρμόδιος είναι ο GRAMMO. ΚΑΙ
(β.) Το άρθρ. 49 παρ. 5 ν. 2121/1993 εκλύει αξίωση εύλογης αμοιβής για τους
ερμηνευτές και εκτελεστές καλλιτέχνες, για την οποία αρμόδιοι είναι, αντιστοίχως,
οι ΕΡΑΤΩ και ΑΠΟΛΛΩΝ, γίνονται δεκτά τα εξής: Επειδή: (α.) Ο Τ/Σ μεταδίδει ή/και
αναμεταδίδει
τηλεοπτικούς
σταθμούς,
περιέχοντες
προγράμματα
με
οπτικοποιημένα φωνογραφήματα (βιντεοκλίπ), ενταγμένα στη δέσμη των λοιπών
τηλεοπτικών σταθμών/προγραμμάτων που προσφέρονται ως πακέτα στο κοινό, (β)
από τη μετάδοση/αναμετάδοση των συγκεκριμένων τηλεοπτικών σταθμών που
περιέχουν προγράμματα με οπτικοποιημένα φωνογραφήματα δεν προκύπτουν
ξεχωριστά και συγκεκριμένα έσοδα, προκειμένου να υπολογιστεί η διακεκριμένη και
ξεχωριστή αμοιβή των Grammo, Ερατώ και Απόλλων, ο Grammo, καθ’ υποχώρηση,
I.

iii

χορηγεί για τη διάρκεια της παρούσας την οικεία άδεια και δέχεται, καθ’
υποχώρηση, όπως και οι Ερατώ και Απόλλων δέχονται, καθ’ υποχώρηση, άπαντες δε
για τη διάρκεια της παρούσας και μόνον, να μην απαιτήσουν ξεχωριστή αμοιβή
σύμφωνα με το αμοιβολόγιό τους. Τούτο, βεβαίως, ισχύει, υπό τις εξής, σωρευτικώς
συντρέχουσας, προϋποθέσεις: (α.) Ότι, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, δεν
θα προκύψουν διακεκριμένα έσοδα από τις άνω χρήσεις και (β.) ότι δεν θα υπάρξει
ξεχωριστή/ειδική εκμετάλλευση τους και (γ) ότι όλα τα έσοδα που προκύπτουν από
τις εν λόγω χρήσεις θα ληφθούν υπ’ όψιν για την εξαγωγή της αμοιβής της
προηγούμενης παραγράφου II.
IV. Κατόπιν αυτών, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, συνομολογούν και
αποδέχονται αμοιβαίως τα ακόλουθα:
1.

2.

3.

4.
5.

Ως ενιαία και εύλογη αμοιβή του άρθρ. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993, όπως ισχύει,
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρούσας, ο Τ/Σ θα καταβάλλει
στον GEA ετησίως τα κατωτέρω ποσοστά, υπολογιζόμενα επί του συνόλου των
ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων του, ως ακολούθως:
1.1. Από την …………………..… έως και την ………………….. ετήσιο ποσό αμοιβής,
ίσο με το ………..%, υπολογιζομένου επί του συνόλου των ετήσιων
ακαθαρίστων εσόδων της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
1.2. Ο Τ/Σ υποχρεούται και συμφωνεί να καταβάλλει στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ για τη
διάρκεια ισχύος της παρούσας, ως ελάχιστη ετήσια αμοιβή, τo ποσό των
………………….. (…………………. €), σε περίπτωση που η συνολική ετήσια
αμοιβή που προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρω στον όρο 1.1
προβλεπόμενου ποσοστού είναι χαμηλότερη του εν λόγω ποσού.
Ως ακαθάριστα έσοδα του Τ/Σ νοούνται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων
που προέρχονται από την παροχή διαφημιστικού χρόνου, μετάδοση
διαφημίσεων, από χορηγίες, υπέρ του Τ/Σ κ.λπ.
Από τα ως άνω ακαθάριστα έσοδα αφαιρούνται: (α) οι τυχόν επισφάλειες,
όπως θα προκύπτουν από τα επίσημα βιβλία ή τον ισολογισμό του Τ/Σ, (β) οι
ετήσιες επιστροφές των διαφημιστικών εσόδων, μέχρι του εκάστοτε ανωτάτου
προβλεπομένου από το νόμο ποσοστού επί του συνολικού κύκλου εργασιών, οι
οποίες θα πρέπει να προκύπτουν από συγκεκριμένα τιμολόγια.
Η διάρκεια της παρούσας, άρχεται από την ……………………… και περατούται την
………………………………...
Ο GEA δικαιούται, κατόπιν προηγούμενης εγγράφου ειδοποίησης προ τριάντα
(30) ημερών, μια φορά ετησίως, ή και συχνότερα αν υπάρχει αποδεδειγμένα
σπουδαίος λόγος, ήτοι σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις ότι τα ακαθάριστα
έσοδα που έχουν δηλωθεί από τον Τ/Σ είναι ανακριβή, στην οποία θα
αναφέρονται υποχρεωτικά οι άνω λόγοι επαρκώς αιτιολογημένοι, να ελέγχει
με δαπάνες του, με εγνωσμένου κύρους ορκωτούς ελεγκτές της επιλογής του,
την ακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων του Τ/Σ, παρουσία τουλάχιστον ενός
εκπροσώπου του. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο αποδειχθεί ότι τα
παρασχεθέντα στοιχεία είναι ψευδή ή παρουσιάζουν αποκλίσεις πέραν του
5%, πέραν της αναπροσαρμογής της αμοιβής και υπολογισμού αυτής επί των
πραγματικών ακαθάριστων εσόδων και των άλλων δικαιωμάτων που αρύεται ο
GEA βάσει της παρούσας, τη δαπάνη του εν λόγω ελέγχου θα φέρει εξ’
ολοκλήρου o Τ/Σ.
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6. Η άνω εύλογη αμοιβή όπως ειδικότερα προσδιορίζεται κατά τα
προαναφερόμενα περιλαμβάνει κάθε σχετικό φόρο, βάρος, τέλος ή/και
εισφορά που υφίσταται επί του παρόντος ή τυχόν επιβληθεί στο μέλλον για
οποιοδήποτε λόγο και αιτία, η δε καταβολή αυτής εξαντλεί κάθε υποχρέωση
του Τ/Σ στο πλαίσιο του παρόντος, σε σχέση με την εύλογη αμοιβή.
7. Το ύψος της εύλογης αμοιβής, όπως προσδιορίζεται κατά τα ανωτέρω,
καλύπτει τα δικαιώματα του συνόλου των δικαιούχων, ελλήνων και αλλοδαπών
των κατηγοριών των δικαιούχων που εκπροσωπούνται από τον GEA, καθώς και
του συνόλου των έργων τους, διότι, δυνάμει του άρθρ. 7 παρ. 1 εδ. β΄ ν.
4481/2017 (τέως άρθρ. 55 παρ. 2 ν.2121/1993 ως τροποποιήθηκε με το αρθρ.
46 παρ. 3 ν. 3905/2010) τεκμαίρεται ότι ο αφ’ ενός συμβαλλόμενος
εκπροσωπεί το σύνολο των δικαιούχων, ημεδαπών και αλλοδαπών, καθώς και
το σύνολο των έργων τους. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε τρίτος οργανισμός
αμφισβητήσει είτε το δικαίωμα του GEA να εισπράττει για λογαριασμό του την
εύλογη αμοιβή του άρθρ. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993, όπως ισχύει, είτε ότι η
εφαρμογή των όρων της παρούσας σύμβασης δεν συνιστά πλήρη εξόφληση
του συνόλου των σχετικών δικαιωμάτων των τραγουδιστών/μουσικών και των
παραγωγών, ο GEA, υπέχων εγγυητική, έναντι του Τ/Σ, ευθύνη θα
υποχρεούνται να: (α.) παρέμβει υπέρ του Τ/Σ στην τυχόν ανοιγείσα δίκη κατά
του τελευταίου και καταβάλλει κάθε ποσό που ο Τ/Σ θα διαταχθεί δικαστικώς
να καταβάλλει και (β) να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διαδικασία
συμβιβασμού για την επίλυση της αντίστοιχης διαφοράς μεταξύ των
διεκδικούντων τρίτων οργανισμών ή δικαιούχων και του ΟΤΕ και να καταβάλλει
κάθε ποσό που ο Τ/Σ θα υποχρεωθεί ως εκ του συμβιβασμού να καταβάλλει
στους τρίτους δικαιούχους ή οργανισμούς.
8. Η ανωτέρω συμφωνουμένη αμοιβή καλύπτει αποκλειστικώς και μόνον την εκ
μέρους του Τ/Σ άσκηση των εξουσιών που περιγράφονται στις παραγράφους ΙΙ.
& ΙΙΙ. του παρόντος, εις ό,τι αφορά τα φωνογραφήματα που
εκπέμπει/μεταδίδει/αναμεταδίδει ο ίδιος ο Τ/Σ, αποκλειομένης της μετάδοσης
ή αναμετάδοσης των Φωνογραφημάτων από άλλο τηλεοπτικό σταθμό ή/και
από άλλον φορέα με τον ίδιο ή με άλλον τρόπο, εφ’ όσον ο τελευταίος αυτός
αποτελεί άλλη επιχείρηση.
9. Η εν προκειμένω συμφωνούμενη αμοιβή, σε καμία περίπτωση δεν αφορά, δεν
περιλαμβάνει και δεν καλύπτει την αμοιβή για δημόσια εκτέλεση που
οφείλουν τρίτοι (π.χ. ξενοδοχεία, καφενεία κ.λπ.), οι οποίοι (τρίτοι) προβαίνουν
σε δημόσια εκτέλεση των εκπομπών – προγραμμάτων του Τ/Σ σε δημόσιο
χώρο, με ή χωρίς μεγάφωνα ή ηχεία ή με οποιοδήποτε άλλο τεχνικό ή μη τρόπο
ή μέσο, δεδομένου ότι για τη δημόσια αυτή εκτέλεση οφείλεται προς τους
Οργανισμούς αμοιβή από τους τρίτους (ξενοδοχεία, καφενεία κλπ), οι οποίοι
προβαίνουν σε τέτοια εκμετάλλευση. Ομοίως, η αμοιβή αυτή δεν καλύπτει την
τυχόν μετά από παραχώρηση εκ μέρους του Τ/Σ εμπορία υλικών φορέων ήχου
και εικόνας από τρίτους ή από τον ίδιο.
10. Οι ετήσιες αμοιβές, ομοίως και οι ελάχιστες, θα εκκαθαρίζονται ανά εξάμηνο.
Ειδικότερα:
10.1. Οι αμοιβές που αφορούν στο α’ εξάμηνο εκάστου έτους θα
τιμολογούνται από τον GEA το αργότερο την ………………. του αυτού έτους.
Ο υπολογισμός θα χωρεί, βάσει του ισοζυγίου α’ εξαμήνου και των
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

αντιστοιχουσών εις αυτό περιοδικών δηλώσεων φ.π.α., που πρέπει να
προσκομίζει ο Τ/Σ στον GEA μέχρι την 30η Ιουλίου εκάστου έτους. Το
τιμολόγιο θα εξοφλείται ολοσχερώς τοις μετρητοίς, ή με «επιταγή
ημέρας», την …………………….
10.2. Οι αμοιβές που αφορούν στο β’ εξάμηνο εκάστου έτους θα
τιμολογούνται από τον GEA το αργότερο μέχρι την ……………………., με
ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου την 31η Δεκεμβρίου του έτους που
αφορά η αμοιβή. Ο υπολογισμός θα χωρεί, βάσει του ισοζυγίου α’
εξαμήνου και των αντιστοιχουσών εις αυτό περιοδικών δηλώσεων φ.π.α.,
που πρέπει να προσκομίζει ο Τ/Σ στον GEA μέχρι την 30η Ιουλίου
εκάστου έτους. Το τιμολόγιο θα εξοφλείται ολοσχερώς τοις μετρητοίς, ή
με «επιταγή ημέρας», την ……………………. Εντός 30 ημερών από τη
δημοσίευση του ετήσιου ισολογισμού, ο Τ/Σ θα εγχειρίζει στον GEA
βεβαίωση των ορκωτών ελεγκτών του εκ της οποίας θα προκύπτουν τα
τελικά έσοδά του για τα α’ και β’ εξάμηνα εκάστου έτους, ώστε ο GEA να
πραγματοποιεί την τελική εκκαθάριση και να εκδίδει το προσήκον,
χρεωστικό ή πιστωτικό, τιμολόγιο.
Σε περίπτωση υπαίτιας μη εμπροθέσμου καταβολής οιουδήποτε ποσού
οφειλομένου βάσει της παρούσης, αυτό θα επιβαρύνεται με τόκους,
υπολογιζόμενους με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας.
Η παρούσα σύμβαση αφορά στη χρονική περίοδο από ……………………….. έως και
…………………………….. Οποιαδήποτε χρήση των υλικών φορέων ήχου γίνει μετά από
τη λήξη της παρούσας σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, δεν υπόκειται
στους όρους της παρούσας.
Ο Τ/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 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».
Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε
όρου του χορηγεί λόγο καταγγελίας για όλους τους συμβαλλόμενους, η οποία θα
γίνεται με επίδοση σχετικής εξωδίκου δηλώσεως.
H παρούσα σύμβαση καλύπτει και δεσμεύει τους ειδικούς και καθολικούς
διαδόχους των συμβαλλομένων. Μεταβίβαση της επιχείρησης, ή/και της αδείας
ή/και της διαχείρισης ή/και της συχνότητας ή/και της λειτουργίας ή/και της
εκμετάλλευσης από τον Τ/Σ συνεπάγεται και την υποχρέωσή του να συμπεριλάβει
στη σύμβαση μεταβίβασης της επιχείρησης, της άδειας ή/και της διαχείρισης ή/και
της συχνότητας ή/και της λειτουργίας ή/και της εκμετάλλευσης ειδικό όρο, με τον
οποίο ο κάθε αντισυμβαλλόμενός τους 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.
Τα συμβαλλόμενα στην παρούσα μέρη συμφωνούν τη μη γνωστοποίηση σε τρίτους
(εκτός των κρατικών – δικαστικών αρχών που προκύπτει σχετική υποχρέωση) ή με
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οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση στις σχέσεις τους με τρίτους των πληροφοριών
που ανταλλάσσουν μεταξύ τους, σχετικά με θέματα που αφορούν την παρούσα
(εμπιστευτικές πληροφορίες) με εξαίρεση τις περί αμοιβής των οργανισμών
συμφωνίες του παρόντος και των οποίων αντίστοιχα είναι αποκλειστικοί
δικαιούχοι. Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας μεταξύ του
GEA με τρίτο πάροχο τηλεοπτικών υπηρεσιών (συνδρομητικό ή μη), με όρους,
ευνοϊκότερους εκείνων της παρούσας, ο Τ/Σ θα δικαιούται να ενταχθεί στους
ευνοϊκότερους όρους της εν λόγω συμφωνίας. Ρητώς επίσης συμφωνείται ότι η
χρήση των ως άνω πληροφοριών θα περιορίζεται μόνο προς τον σκοπό της
εκτέλεσης των συμφωνηθεισών υποχρεώσεων που πηγάζουν από την παρούσα
σύμβαση.
17.

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
18.1. Οι εδώ συμβαλλόμενοι δηλώνουν, δεσμεύονται και εγγυώνται ότι το πάσης
φύσεως προσωπικό τους, ήτοι στελέχη / συνεργάτες / υπεργολάβοι /
προστηθέντες, που ενεπλάκη στην κατάρτιση της παρούσας σύμβασης
(εφεξής «προσωπικό»), λαμβάνει γνώση και συμμορφώνεται απολύτως με
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί απαγόρευσης της δωροδοκίας και
της διαφθοράς και δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που προβλέπεται
στην ως άνω νομοθεσία.
18.2. Οι εδώ συμβαλλόμενοι δηλώνουν και δεσμεύονται ότι δεν θα προβούν,
αμέσως ή εμμέσως, σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει την
παραβίαση της παραπάνω νομοθεσίας και αναλαμβάνουν την υποχρέωση
να ειδοποιήσουν άμεσα τον αντισυμβαλλόμενό τους αμέσως μόλις
περιέλθουν σε γνώση τους τέτοιες παραβιάσεις από το προσωπικό τους.
18.3. Περαιτέρω, οι εδώ συμβαλλόμενοι δηλώνουν, δεσμεύονται και εγγυώνται
ότι ουδόλως συντρέχει στο προσωπικό τους η οποιαδήποτε είδους
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, που να έχει επηρεάσει καθ’
οποιονδήποτε τρόπο τη σύναψη της παρούσας σύμβασης.
18.4. Σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση των συμβαλλομένων, καθ’
οποιονδήποτε, νόμιμο, τρόπο, παραβίαση των ανωτέρω υπό 18.1, 18.2,
18.3, ο υπαίτιος συμβαλλόμενος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε
τυχόν θετική ζημία που τυχόν υποστεί ο αντισυμβαλλόμενός του ή να
καλύψει κάθε τυχόν πρόστιμο ή ποινή οιασδήποτε μορφής που μπορεί να
του επιβληθεί.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και έλαβε ο καθένας από ένα (1)
όμοιο.

Οι Συμβαλλόμενοι
Για τον «……….»

Για τον «GEA»
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________________
………………………….

________________

_______________

Για τον «Grammo»

________________
Για την «Ερατώ»

________________
Για τον «Απόλλων»

________________
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