ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
(WEBCASTING & SIMULCASTING)

Στηv Αθήνα, σήμερα, τηv ……………………. μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων:
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»,
με Α.Φ.Μ. 997495285, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, νομίμως εκπροσωπούμενη για την κατάρτιση και
υπογραφή της παρούσας από …………………………………., εφ’ εξής, χάριν συντομίας, καλούμενη ο
«GEA»,
Αφ’ ετέρου: Η εδρεύουσα ……………………………………., ανώνυμη εταιρία, υπό την επωνυμία:
«…………………………………….» και τον διακριτικό τίτλο: «………………», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ……………………..,
Α.Φ.Μ. ……………………. Δ.Ο.Υ. …………………………, νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή
της παρούσας από τον κ…………………………………, η οποία εκμεταλλεύεται την ηλεκτρονική
διεύθυνση ………………………, εφ’ εξής, χάριν συντομίας, καλούμενη «……………»:
ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΚΑI ΕΚΑΜΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
Α΄ ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Επειδή για τις ανάγκες της παρούσας, οι ακόλουθοι όροι έχουν το κάτωθι περιεχόμενο:
1.

Webcasting: Η μετάδοση με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα μέσω δικτύου (network)
ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη λήψη από το κοινό ήχων, διά μέσω σήματος που μεταφέρει
πρόγραμμα, το οποίο είναι προσιτό στο κοινό την ίδια ώρα διά του τρόπου της συνεχούς ροής
προγράμματος (streaming) φωνογραφημάτων, ουσιαστικά μέσω διαδικτύου (internet).

2.

Simulcasting: Η διά της συνεχούς ροής προγράμματος (streaming) μέσω διαδικτύου (internet)
μη τροποποιημένη, μη διαδραστική (non-interactive) παρουσίαση στο κοινό από ραδιοφωνικό
σταθμό ελεύθερης λήψης, φωνογραφημάτων που περιλαμβάνονται στην πρωτότυπη μετάδοση
ραδιοφωνικού σήματος, κατά τρόπον ώστε τα φωνογραφήματα να καθίστανται προσιτά στο
κοινό ταυτοχρόνως με την ραδιοφωνική μετάδοσή τους,

3.

Streaming: Κάθε μετάδοση (transmission) που: (i.) καθίσταται προσβάσιμη αποκλειστικά μέσω
του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web) από χρήστη του διαδικτύου, μέσω ενός γενικής
χρήσης φυλλομετρητή (web browser), ικανού για ουσιώδη πρόσβαση σε όλες τις υπόλοιπες
υπηρεσίες του Internet και (ii.) καθιστά εφικτή την ταχύχρονη εκτέλεση του μεταδιδόμενου
φωνογραφήματος από ή μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη.

Επειδή η παρουσίαση στο κοινό φωνογραφημάτων στο κοινό, μέσω διαδικτύου είτε με τη μέθοδο
«Simulcasting», είτε με τη μέθοδο «Webcasting», εκλύει αξίωση εύλογης και ενιαίας αμοιβής
που θεσμοθετείται στο άρθρ. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993, τελικοί δικαιούχοι της οποίας είναι οι
παραγωγοί των υλικών φορέων ήχου, στους οποίους έχουν εγγραφεί οι ερμηνείες/εκτελέσεις
των ερμηνευτών/εκτελεστών καλλιτεχνών, για τη διαχείριση και είσπραξη της οποίας
αποκλειστικώς αρμόδιος ο GEA, κατά τα κατωτέρω εκτιθέμενα.
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Επειδή σύμφωνα με το άρθρ. 5 ν. 4481/2017: «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». Κατ’ ακολουθίαν, επειδή ο GEA είναι ο μοναδικός οργανισμός συλλογικής
διαχείρισης της κατηγορίας των δικαιούχων που εκπροσωπεί, τεκμαίρεται ότι ο GEA
εκπροσωπεί το σύνολο των δικαιούχων των οποίων τα φωνογραφήματα παρουσιάζονται στο
κοινό από το «………..». Σε περίπτωση που οιοσδήποτε τρίτος οργανισμός αμφισβητήσει το
δικαίωμα του GEA να εισπράττει για λογαριασμό του την εύλογη αμοιβή του άρθρ. 49 παρ. 1
ν. 2121/1993, όπως ισχύει, και η οποία καθορίζεται στη συνέχεια, ο GEA, υπέχων εγγυητική
έναντι του «………..» ευθύνη, υποχρεούται να του καταβάλλει κάθε ποσό που ο «………..» τυχόν
θα διαταχθεί δικαστικώς να καταβάλλει.
Επειδή η παρουσίαση στο κοινό φωνογραφημάτων με τη μέθοδο «webcasting» προϋποθέτει
απαραιτήτως και δη τεχνικώς ότι έχει προηγηθεί της παρουσίασης η αναπαραγωγή των
φωνογραφημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων σε αυτά ερμηνειών,
εκτελέσεων) και η αποθήκευση (αναφόρτωση) της προοριζόμενης να παρουσιασθεί στο κοινό
ροής ηχογραφημάτων σε εξυπηρετητή δικτύου (server) του «………..». Οι άνω πράξεις
αναπαραγωγής και αναφόρτωσης φωνογραφημάτων, συνιστούν αναπαραγωγές, ήτοι
δημιουργία αντιγράφων των φωνογραφημάτων, εμπίπτουσες στο οικείο απόλυτο και
αποκλειστικό δικαίωμα των παραγωγών τους (άρθρ. 47 παρ. 1, α) ν. 2121/1993). Εκ των
ανωτέρω, προκύπτει ότι οι πράξεις αυτές αναπαραγωγής τελούνται προς τον σκοπό της
παρουσίασης στο κοινό των αναπαραχθέντων φωνογραφημάτων με τη μέθοδο «webcasting».
Επειδή, προηγουμένως, μεταξύ του «………..» και της εδρεύουσας στον Δήμο Αθηναίων – Αττικής,
Λαζάρου Σώχου, αριθμ. 4, αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, υπό την επωνυμία:
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο:
«GRAMMO», καταρτίσθηκε η με ίδια ημερομηνία σύμβαση, με την οποία ο τελευταίος,
GRAMMO, χορήγησε στο ο «………..» την μη αποκλειστική άδεια/εξουσία: Αφ’ ενός μεν να
αποθηκεύει (αναφορτώνει) στον εξυπηρετητή δικτύου του, αποκλειστικώς δε προς τον σκοπό
της παρουσιάσεώς τους στο κοινό με τη μέθοδο «webcasting», τα φωνογραφήματα που έχουν
αναπαραγάγει στην Ελληνική Επικράτεια οι webcasters των οποίων τα webradios
φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του ο «………..», και Αφ’ ετέρου δε να χορηγεί το ο «………..»
στους webcasters, των οποίων τα webradios φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του, την μη
αποκλειστική άδεια/εξουσία να προβαίνουν οι εν λόγω webcasters σε αναπαραγωγή στην
Ελλάδα των φωνογραφημάτων του εκάστοτε ρεπερτορίου του GRAMMO αποκλειστικώς προς
τον σκοπό της παρουσιάσεως των φωνογραφημάτων στο κοινό με τη μέθοδο «webcasting»
και αποκλειστικώς από την ιστοσελίδα του ο «………..».
Β΄ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Α. Ταυτότητα του GEA
1.

O GEA αποτελεί 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 15616/6.10.2011. 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, υπ’ αριθμ. πρωτ.
16237/31.01.2011, Βεβαίωσης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.). Ειδικότερα:

2.

Οι παραγωγοί υλικών φορέων ήχου, ήτοι οι δισκογραφικές επιχειρήσεις που παράγουν υλικούς
φορείς ήχου, 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 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).

3.

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 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).
4.

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 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).

5.

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.

6.

Σύμφωνα δε με το άρθρ. 5 παρ. 1 ν. 4481/2017: «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,
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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».
7.

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
τον 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».

8.

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.

Β. Ταυτότητα του «………..»
1.

Η αφ’ ετέρου συμβαλλόμενη εκμεταλλεύεται τον διαδικτυακό τόπο, υπό το domain name:
«………………», φιλοξενούμενη στον εξής πάροχο φιλοξενίας (host provider): Google AppEngine
Πρόκειται περί ιστοτόπου/πλατφόρμας (εφ’ εξής «ιστότοπος» ή «πλατφόρμα») στο διαδίκτυο
(Internet).

2.

Εις αυτήν την παγκόσμια διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία λειτουργεί, εκπέμπει και μεταδίδει
ως παγκόσμιος ιστότοπος σε παγκόσμια διαδικτυακή κλίμακα, το «………..» παίρνει την
πρωτοβουλία και έχει την ευθύνη να παρουσιάζει στο κοινό φωνογραφήματα ως εξής:
2.1 Φιλοξενεί ερτζιανούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, των οποίων τα ραδιοφωνικά προγράμματα
παρουσιάζονται στο κοινό, με τη μέθοδο Simulcasting.
2.2 Παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο την υπηρεσία δημιουργίας της ροής «webcasting», ήτοι
παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να δημιουργήσει διαδικτυακό ραδιόφωνο
με τη μέθοδο Webcasting, ούτως ώστε να παρουσιάζονται στο κοινό σε συνεχή ροή
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(streaming) τα διαδικτυακά ραδιοφωνικά προγράμματα που παράγουν οι ίδιοι οι
ενδιαφερόμενοι, αναπαράγοντας οι τελευταίοι, βάσει της μη αποκλειστικής αδείας
αναπαραγωγής προς τον σκοπό της παρουσίασης στο κοινό, που χορηγήθηκε, σύμφωνα με
τα εκτιθέμενα στο προοίμιο της παρούσας, τα φωνογραφήματα του ρεπερτορίου του
GRAMMO, στα οποία περιέχονται ερμηνείες και εκτελέσεις.
3.

Διευκρινίζεται ότι το «………..»

δεν θα παρέχει στους πελάτες του, ήτοι simulcasters ή/και

webcasters και στους ακροατές του(ς), οποιαδήποτε τεχνική δυνατότητα να αναπαραγάγουν ή
αποθηκεύουν σε οποιοδήποτε αποθηκευτικό μέσο, υλικό ή άυλο, τα παρουσιαζόμενα στο κοινό
φωνογραφήματα. Τούτο δεν ισχύει για τις αναπαραγωγές ή αποθηκεύσεις φωνογραφημάτων
που είναι σύμφυτες και αναπόδραστες της λειτουργίας του διαδικτύου, ήτοι αναπαραγωγές ή
αποθηκεύσεις που δεν έχουν ανεξάρτητη/αυτοτελή αξία (άρθρ. 28Β ν. 2121/1993).
4.

Το «………..» αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφυλάκτως δικαίωμα εύλογης και ενιαίας αμοιβής
στους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων, για την παρουσίαση στο κοινό τωv μουσικών
έργωv πoυ έχουν εγγραφεί επί υλικών φoρέωv ήχου (εφ’ εξής, χάριν συvτoμίας,
“φωνoγραφήματα”), σύμφωνα με τον εκτεθέντα ανωτέρω υπό 2. & 3. τρόπο. Απoδέχεται δε vα
καταβάλλει στoν GEA τηv κατωτέρω συμφωνούμενη εύλογη αμοιβή, για τις παραχωρούμενες
κατωτέρω εξουσίες.
ΑΡΘΡΟ 2 – ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

1.

Έvαvτι της κατωτέρω αμοιβής, τηv oπoία τα συμβαλλόμενα στην παρούσα μέρη θεωρούv δίκαιη
και εύλογη, παραχωρείται στο «………..» περιοριστικώς η εξής εξουσία/άδεια: Η μη αποκλειστική
εξουσία/άδεια της παρουσίασης στο κοινό που ευρίσκεται στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης του συνόλου του ελληνικού και αλλοδαπού ρεπερτορίου αποκλειστικώς και μόνον με τις
μεθόδους Simulcasting ή Webcasting, εις αμφότερες τις μεθόδους σε συνεχή ροή «streaming»,
που θα πραγματοποιείται αποκλειστικώς μέσω της πλατφόρμας …………………., φιλοξενούμενης
από τον πάροχο φιλοξενίας: «Google AppEngine», της οποίας το «………..» έχει τη λειτουργία,
διαχείριση και εκμετάλλευση. H άνω περιγραφόμενη εξουσία/άδεια καλύπτει, άνευ προσθέτου
αμοιβής, το δικαίωμα του «………..»

ή/και των Simulcasters ή/και των Webcasters να

παρουσιάζουν στο κοινό τα ραδιοφωνικά τους προγράμματα/εκπομπές διά των ιστοσελίδων
τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), μέσω της θέσης επιφανειακών (surface) ή
βαθέων (deep), όχι ενσωματωμένων (embedded), συνδέσμων υπερκειμένου (hyperlinks), που η
ενεργοποίησή τους θα δρομολογηθεί τον χρήστη στη διαδικτυακή διεύθυνση της πλατφόρμας
του «………..». Πέραν αυτού, ρητώς συμφωνείται ότι το «………..» δύναται, άνευ προσθέτου
ανταλλάγματος, κατόπιν, όμως, της προηγούμενης έγγραφης άδειας του GEA, να χορηγεί την
άδεια της χρήσης της ροής των δεδομένων της (streams) για ταυτόχρονη μη αλλαγμένη
μετάδοση υπό το πρωτότυπο όνομα/διακριτικό τίτλο του καναλιού (i.e. «………..») μέσω
ιστοσελίδων (web sites) τρίτων, διά της ενθέσεως επιφανειακών (surface) ή βαθέων (deep), όχι
ενσωματωμένων (embedded), συνδέσμων υπερκειμένου (hyperlinks), εφ’ όσον συντρέχουν
σωρευτικώς οι εξής προϋποθέσεις: (α.) η ροή των δεδομένων (streams) συνεχίζει να
μεταδίδεται από τον διακομιστή (server) του «………..», και (β.) ο GEA εγκρίνει την ιστοσελίδα
(web site) του τρίτου.
2.

Διευκρινίζεται ότι ο χρήστης – ακροατής της παρουσίασης αυτής στο κοινό εις ουδεμία
περίπτωση θα έχει τη δυνατότητα οποιασδήποτε μορφής διαδραστικότητας με την ροή της
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μουσικής, ήτοι να επιδρά/παρεμβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο της
παρουσιαζόμενης στο κοινό μουσικής. Όλως ενδεικτικώς αναφέρεται ότι ο χρήστης δεν θα
μπορεί να προχωρά σε ένα μεταγενέστερο σημείο της μετάδοσης του προγράμματος, είτε
χρονικά είτε στη μετάδοση άλλου φωνογραφήματος (skip), δεν θα μπορεί να προβαίνει σε
προσωρινή διακοπή/παύση της ροής του προγράμματος (pause), ή μετάδοση βάσει
κατηγοριοποίησης των εκπομπών κατά είδος μουσικής/ή καλλιτέχνη που προτιμά ο χρήστης ή
κατά βαθμολόγηση των φωνογραφημάτων ή των καλλιτεχνών (customization). Ακόμη,
μεταδόσεις εντός κλειστών ιδιωτικών συστημάτων και κλειστών ιδιωτικών δικτύων ή ομοίως
κλειστών δικτύων κινητής τηλεφωνίας δεν υπάγονται στην παρούσα συμφωνία.
3.

Η κατωτέρω συμφωνούμενη αμοιβή αφορά αποκλειστικώς και μόνον την εκ μέρους των
χρηστών, κυριολεκτικώς ακροατών, της πλατφόρμας «………..» μη δημόσιες ακροάσεις, ήτοι
ακροάσεις για ιδιωτική χρήση, τωv παρουσιαζόμενων στο κοινό φωνογραφημάτων. Η εκ μέρους
του «………..» ή/και των Simulcasters ή/και Webcasters ή/ και των ακροατών δημόσια εκτέλεση ή
η εκ μέρους τους παραχώρηση σε τρίτους δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης του μεταδιδομένου
προγράμματος σε δημόσιο χώρο, με ή χωρίς μεγάφωνα ή ηχεία ή με οποιοδήποτε άλλο τεχνικό
ή μη τρόπο ή μέσο, ή η οποιαδήποτε άλλη χρήση/εκμετάλλευση απαγορεύεται και ουδόλως
καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση. Προς αποφυγή τυχόν παρερμηνειών, σημειώνονται τα
εξής: Απαγορεύεται και δεν καλύπτεται από την παρούσα η εκ μέρους ακροατών, ή/και
«………..», ή/και Simulcasters, ή/και Webcasters δευτερεύουσα χρήση των παρουσιαζόμενων στο
κοινό φωνογραφημάτων, οριζόμενης ως πρωτεύουσας της παρουσίασής του στο κοινό, μέσω
της πλατφόρμας «………..».
ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης άρχεται από την ………….. και περατούται την …………... Ρητώς
συμφωνείται ότι η τυχόν λύση ή λήξη, για οποιονδήποτε λόγο ή/και αιτία, της σύμβασης μεταξύ
του «………..» και του GRAMMO, περί της οποίας έγινε λόγος στο προοίμιο της παρούσας,
επιφέρει την αυτόθροη και αυτοδίκαιη λήξη και της παρούσας σύμβασης, ακόμη και αν δεν έχει
παρέλθει ο ορισμένος χρόνος της.
2. Οποιαδήποτε χρήση ή εκμετάλλευση τωv φωνογραφημάτων πoυ θα γίνεται μετά από τη λήξη ή
τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία,
αναγνωρίζεται από το «………..» ότι δεv υπόκειται στους όρους της παρούσας, ότι χωρεί άνευ της
αδείας του GEA και συνεπώς θα επέρχονται όλες οι νόμιμες κυρώσεις και συνέπειες.
3. Διευκρινίζεται και συμφωνείται ρητά ότι σιωπηρή παράταση της παρούσας σύμβασης δεν
νοείται. Τυχόν δε επαναδιαπραγμάτευση των όρων χορήγησης της αδείας μετά τη λήξη της
παρούσας εις ουδεμία περίπτωση συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παράτασή της. Τυχόν
επαναδιαπραγμάτευση των όρων της παρούσας θα γίνεται δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από
τη λήξη της.
4. To «………..» υποχρεούται να γνωστοποιεί άμεσα στον GEA με έγγραφη δήλωσή του, κάθε
μεταβολή της νομικής του μορφής, της εκπροσώπησής του, της έδρας του ή της επωνυμίας του
ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας της πλατφόρμας, την τυχόν διακοπή λειτουργίας
της εν λόγω πλατφόρμας ή αλλαγή αυτής, αναφορικά με το περιεχόμενο, είδος, τρόπο και
έκταση παρουσίασης των φωνογραφημάτων στο κοινό. Σε περίπτωση επαναλειτουργίας της
πλατφόρμας, η παρούσα σύμβαση δεν θα επανέρχεται σε ισχύ, αλλά θα απαιτείται σύναψη
νέας σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 4 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ «………..»
1.

Το «………..» υποχρεούται να δίδει ανά εξάμηνο πληροφορίες/αναφορές χρήσης ηλεκτρονικά για
τον αριθμό και την προέλευση των συνδέσεων (hits) της ιστοσελίδας (website) του, με τα
τεχνολογικά δεδομένα που εκάστοτε ή συνήθως χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό σε
ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, και ανάλογα με τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες του
«………..». Η υποχρέωση αφορά και στους ερτζιανούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

2.

Το «………..» δεν δικαιούται να χορηγεί με ή χωρίς αμοιβή σε οιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο οιαδήποτε άδεια που αφορά στην οποιαδήποτε μορφή, χρήση ή περαιτέρω
μετάδοση/διάθεση/παρουσίαση στο κοινό των φωνογραφημάτων (με τις ενσωματωμένες
ερμηνείες, εκτελέσεις) μέσω άλλης ιστοσελίδας πέραν της προαναφερόμενης στην παρούσα
σύμβαση. Εξυπακούεται ότι, εφ’ όσον ένας Simulcasters ή/και Webcasters της πλατφόρμας
«………..» επιθυμεί να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, όπως διαμορφώθηκε στο πλαίσιο χρήσης
της πλατφόρμας του «………..», κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα σύμβαση, σε διαφορετικό
ιστότοπο (δικό του ή τρίτου), υπό την επιφύλαξη, βεβαίως, του προτελευταίου και τελευταίου
εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, θα πρέπει να λάβει την προηγούμενη
έγγραφη άδεια του GEA. Αυτονόητο είναι ότι ο «………..» δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση
μή λήψεως της άδειας αυτής από πλευράς Simulcasters/Webcasters.

3.

Το «………..» υποχρεούται να ενθέσει το κάτωθι κείμενο στη ιστοσελίδα του: «Τα
φωνογραφήματα παρουσιάζονται στο κοινό μόνον για ιδιωτική του χρήση. Απαγορεύεται η με
οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευσή τους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια
των δικαιούχων».

4.

Το «………..» αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενθέσει στην αρχική σελίδα (home page) της
ιστοσελίδας του (site) επιφανειακό (surface), όχι βαθύ (deep), ή ενσωματωμένο (embedded)
σύνδεσμο υπερκειμένου (hyperlink), απεικονίζοντα τον λογότυπο τoυ GEA –με μικρότερη
δυνατή διάσταση για τη χρήση του λογοτύπου τα 120 pixels πλάτος και 120 pixels ύψος–, με την
ένδειξη: «GEA-GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ», σύνδεσμο του οποίου η ενεργοποίηση
δρομολογεί τον χρήστη στην αρχική σελίδα (home page) της ιστοσελίδας (site) του GEA. Επίσης,
αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του τα κατά καιρούς κοινωνικά
μηνύματα του GEA, τα αφορώντα στην ευαισθητοποίηση του κοινού, σχετικά με την προστασία
του συγγενικού δικαιώματος του ήχου. Η μέθοδος ανάρτησης θα συμφωνείται μεταξύ GEA και
«………..».
ΑΡΘΡΟ 5 – ΑΜΟΙΒΗ

1.

Τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνούν ως οικονομικό αντάλλαγμα για τη χορήγηση της εν
προκειμένω μη αποκλειστικής αδείας που καλύπτει αποκλειστικώς και μόνον ακροάσεις που
πραγματοποιούνται από κράτη – μέλη της ΕΕ, το συνολικό ποσοστό ………..% επί των συνολικών
ακαθαρίστων διαφημιστικών εσόδων του «………..» σε πλήρη εξόφληση του GEA για την
άδεια/εξουσία που αφορά η παρούσα.

2.

Η ανωτέρω οριζόμενη αμοιβή οφείλεται από το «………..» ανεξαρτήτως εάν οι επισκέπτες –
χρήστες της πλατφόρμας του ακροώνται ή όχι το παρουσιαζόμενο στο κοινό ρεπερτόριο.

3.

H αυτή ως άνω αμοιβή είναι ανεξάρτητη και ουδεμία σχέση έχει με την εύλογη αμοιβή, ομοίως
εκ του άρθρ. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993, για τη χρήση ηχογραφημάτων για ραδιοφωνική μετάδοση,
που καταβάλλουν στον GEA οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που περιέχονται στην ιστοσελίδα του
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«………..», για τη χρήση των φωνογραφημάτων μέσω της ερτζιανής συχνότητάς τους ή/και της
ιδικής τους ιστοσελίδας.
4.

Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των διαφημιστικών εσόδων εμπίπτει κάθε χορηγία,
αναγγελία/ανακοίνωση, σήμα, εμπορικό μήνυμα ή διαφήμιση που εμφανίζεται, επικοινωνείται
ή είναι προσβάσιμη κατά τη διάρκεια της σύνδεσης στο ή με το site ή την υπηρεσία ή στην οποία
η προσοχή του χρήστη, άμεσα ή έμμεσα, οδηγείται σε αυτή με οποιονδήποτε τρόπο
(συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικώς των banner, χορηγιών «hot-links», διαφήμισης
pop-up, sidebar (skyscraper) διαφήμισης, διαφήμισης floating, διαφημίσεων click through κ.λπ.)
Τα παραπάνω ποσοστά αναγνωρίζονται από τους συμβαλλομένους ως δίκαια και εύλογα.

5.

Το εν λόγω έσοδο θα λαμβάνεται υπ’ όψιν ως εμφανίζεται στις υπογραφόμενες από τον κατά το
καταστατικό νόμιμο εκπρόσωπο του «………..» εξαμηνιαίες καταστάσεις που υποχρεούται να
παραδίδει στον GEA το «………..».

6.

Κάθε εξάμηνο θα προσκομίζεται κατάλογος των μεταδοθέντων στο κοινό φωνογραφημάτων,
υπογραφόμενος από τον κατά το καταστατικό νόμιμο εκπρόσωπο του «………..», κατά τρόπον
ώστε να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των παρουσιασθέντων στο κοινό φωνογραφημάτων
για όσα webcasting μεταδίδονται αποκλειστικά από το εν λόγω site, καθώς και το αρχείο
καταγραφής των ακροατών /χρηστών (listener’s log) από το οποίο θα προκύπτει πόσα άτομα
συνδέθηκαν αποκλειστικά στα Webcasting και Simulcasting/ανά σταθμό.

7.

Ο εκάστοτε εφαρμοστέος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας βαρύvει αποκλειστικώς και μόνον το
«………..» κατά τα παραπάνω και θα καταβάλλεται στoν GEA στo ακέραιο.

8.

Ο GEA θα έχει το δικαίωμα ελέγχου των βιβλίων και στοιχείων του «………..», όπως αναφέρεται
κατωτέρω στο άρθρ. 6 της παρούσας.

9.

Τα συμβαλλόμενα στην παρούσα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται, ως ελάχιστο ποσοστό
αμοιβής για την περιοριστικώς παρεχόμενη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και υπό τους όρους
της παρούσης σύμβασης άδεια (minimum guarantee), το ποσό των ………….. (………….€) ευρώ,
ανά μήνα.

10. Η εκκαθάριση της οφειλόμενης κατά τα ανωτέρω ετήσιας αμοιβής, ομοίως και της ελάχιστης, θα
λαμβάνει χώρα ανά εξάμηνο. Ειδικότερα:
10.1.

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 «………..» 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.

10.2.

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 «………..» 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 30η ημέρα του
επόμενου από την εγχείριση του ισολογισμού στον GEA μήνα και θα εκδίδεται από τον
GEA το προσήκον, χρεωστικό ή πιστωτικό, τιμολόγιο.
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11. Σε περίπτωση που το «………..» 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 το «………..» 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.
12. Περιεχόμενο, διαδικασία έκδοσης και υπογραφής των εκδιδομένων από τον GEA τιμολογίων:
12.1. Έκαστο τιμολόγιο, πέραν του κατά νόμον ελαχίστου περιεχομένου του, θα αναφέρει: i. ότι
εκδίδεται, βάσει της παρούσας συμβάσεως και ii. τον χρόνο εξόφλησης της αμοιβής και iii.
τον χρόνο καταβολής του αναλογούντος φ.π.α.
12.2. Έκαστο τιμολόγιο, αφού προηγουμένως το ποσό του έχει συμφωνηθεί μεταξύ GEA και
«………..» , θα εγχειρίζεται στο «………..», το οποίο αμέσως θα υπογράφει, θα σφραγίζει με
την σφραγίδα του το προοριζόμενο για το αρχείο του GEA αντίτυπο του τιμολογίου και θα
παραδίδει αμέσως αυτό στον εκπρόσωπο του GEA.
12.3. Η εξόφληση των απορρεουσών εκ της παρούσας σύμβασης οικονομικών υποχρεώσεων
του «………..» θα γίνεται είτε με επιταγή «ημέρας», είτε διά κατάθεσης των χρημάτων στον
τηρούμενο παρά του GEA λογαριασμό στην τραπεζική εταιρεία, υπό την επωνυμία: i.
«Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», του οποίου τα ακριβή στοιχεία είναι: (α.) αριθμός
λογαριασμού: 09948008264 και (β) IBAN: GR52 0110 0990 0000 0994 8008 264, ή ii.
«ALPHA BANK A.E.» του οποίου τα ακριβή στοιχεία είναι: (α.) αριθμός λογαριασμού:
158002002007010 και (β.) IBAN: GR 32 0140 1580 158002002007010.
ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ –ΕΛΕΓΧΟΣ
1.

Ο GEA δικαιούται αναφορικώς με τα έσοδα του «………..» από την εν λόγω παροχή υπηρεσίας vα
αναθέτει με δαπάνες του τον έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων του «………..» σε
αναγνωρισμένη εταιρία ορκωτών ελεγκτών, με τηv σαφή υπoχρέωση vα τηρείται πλήρη
εχεμύθεια για τις διαπιστώσεις. Τo κόστος για τον έλεγχο αυτό υποχρεούται να το καλύψει ο
GEA.

2.

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 την παρούσα σύμβαση, το «………..» οφείλει vα καταβάλει στoν GEA τις
διαφορές αυτές, και μάλιστα εντόκως με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από τηv ημέρα πoυ
δημιουργήθηκε η υπoχρέωση. Εάν η απόκλιση είναι άνω του 5%, τα έξοδα ελέγχου θα
καταλογίζονται στο «………..».

3.

Το «………..» υποχρεούται, με δαπάνες του vα παραδίδει σε ψηφιακή μορφή ηλεκτρονικά κάθε
εξάμηνο στoν GEA για τις ροές (streams) Simulcastings και Webcastings, που μεταδίδονται
αποκλειστικά από την πλατφόρμα του: (α) πλήρη κατάσταση όλων των μουσικών έργων που
ακούσθηκαν από τους χρήστες της ιστοσελίδας (playlists παρουσιασθέντων στο κοινό
φωνογραφημάτων και (β) δήλωση της χώρας από την οποία έκαστος χρήστης της εν λόγω
πλατφόρμας έκανε χρήση των έργων, κατά τους μήνες αυτούς. Ήτοι τις ίδιες καταστάσεις που
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παραδίδει στην Α.Ε.Π.Ι., οι οποίες θα συνοδεύονται και από έγγραφες καταστάσεις δεόντως
υπoγεγραμμένες. Το «………..» υποχρεούται, στο μέτρο του δυνατού, να παρέχει στον GEA κάθε
απαραίτητη διευκόλυνση για τον έλεγχο των στοιχείων που δηλώνει το «………..» , αναφορικώς
με τη χρήση των έργων (τίτλοι, επαναληπτικότητα κ.λπ.).
ΑΡΘΡΟ 7 – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕIΣ
1.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε εξ αυτών
χορηγεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας για όλους τους συμβαλλόμενους, η oπoία θα χωρεί με
επίδοση σχετικής εξωδίκου δηλώσεως. Κάθε τυχόν τροποποίηση της παρούσας υπόκειται σε
έγγραφο συστατικό τύπο.

2.

Άπαντες οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν και αποδέχονται ότι τα συμφωνούμενα με το παρόν
ποσοστά αμοιβής παραμένουν αμετάβλητα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας (με την
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου 7) και δεν επηρεάζονται από την τυχόν
έκδοση οποιασδήποτε δικαστικής αποφάσεως οποιουδήποτε δικαστηρίου οποιουδήποτε
βαθμού, που τυχόν θα καθορίσει για ομόλογους του «………..» χρήστες μεγαλύτερα ή μικρότερα
ποσοστά ή ποσά αμοιβής, ή θα εξαιρέσουν το έσοδο που προέρχεται από την εκμετάλλευση
αλλοδαπού εν γένει ρεπερτορίου. Διότι οι συμβαλλόμενοι έλαβαν υπ’ όψιν τις ήδη εκδοθείσες
δικαστικές αποφάσεις υπέρ του εκπροσωπούμενου από τον οργανισμό αλλοδαπού
ρεπερτορίου, κατά τις προηγηθείσες της υπογραφής του παρόντος διαπραγματεύσεις.

3.

Η παρούσα σύμβαση καλύπτει και δεσμεύει τους ειδικούς και καθολικούς, οιονεί και μη,
διαδόχους των συμβαλλομένων. Μεταβίβαση της επιχείρησης του «………..» συνεπάγεται την
υποχρέωσή του να συμπεριλάβει στη οικεία μεταβιβαστική συμφωνία (ενοχική και εκποιητική)
ειδικό όρο, με τον οποίο ο κάθε αντισυμβαλλόμενός του θα δεσμεύεται από όλους τους όρους
της παρούσας και θα τηρεί τούτους. Όμοια υποχρέωσης υπέχει και ο GEA, σε περίπτωση
μεταβολής της οργάνωσης και της διαχείρισης είσπραξης της εύλογης αμοιβής. Αυτονόητο είναι
ότι σε περίπτωση παύσεως λειτουργίας του GEA, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, οι
οργανισμοί GRAMMO, ΕΡΑΤΩ και ΑΠΟΛΛΩΝ, ως διάδοχοι του GEA, θα συνεχίσουν να
δεσμεύονται από αυτήν μέχρι τη λήξη της.

4.

Συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι σε περίπτωση που ο GEA συνάψει τυχόν στο
μέλλον συμφωνία με χρήστη, ομόλογο του «………..» , για το αυτό αντικείμενο, περιέχουσα η
συμφωνία οικονομική ή συμβατική ρύθμιση, ευνοϊκότερη αυτών που περιέχει η παρούσα, η εν
λόγω ευνοϊκότερη ρύθμιση καταλαμβάνει αυτοδικαίως, από την ημερομηνία δε ισχύος της και
για το μέλλον και μόνον, και τις διεπόμενες από την προκειμένη σύμβαση σχέσεις του «………..»
με τον συνάψαντα την ευνοϊκότερη συμφωνία GEA. O GEA υποχρεούται να γνωστοποιεί
εγγράφως στο «………..» την κατάρτιση τυχόν ευνοϊκότερης συμφωνίας, εντός δέκα (10)
εργασίμων ημερών από την κατάρτισή της. Σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε ποσό καταβληθεί
από το «………..» στον GEA, αφορόν σε χρονικό διάστημα, καλυπτόμενο από την ευνοϊκότερη
συμφωνία, θα επιστραφεί από τον GEA στο «………..» ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εφ’ όσον,
εννοείται, υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή της ευνοϊκότερης συμφωνίας.
Η επιστροφή θα χωρεί με συμψηφισμό, γενόμενο κατά τους χρόνους εκκαθάρισης της αμοιβής,
σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στο άρθρ. 5 παράγραφος 10 της παρούσας.

5.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν επίσης να μην γνωστοποιήσουν σε τρίτους τις πληροφορίες
που ανταλλάσσουν μεταξύ τους και ιδίως τις εμπιστευτικές πληροφορίες και να μην προβαίνουν
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με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε χρήση αυτών στις σχέσεις τους με τρίτους. Η απαγόρευση αυτή
δεν ισχύει για: (α) τους εταίρους του GEA και τα μέλη αυτών και (β) τις Κρατικές και Δημόσιες εν
γένει Αρχές. Ρητώς, επίσης, συμφωνείται ότι η χρήση των ως άνω πληροφοριών θα περιορίζεται
μόνον προς το σκοπό της εκτέλεσης των συμφωνημένων στην παρούσα υποχρεώσεων.
6.

Ο GEA αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναφέρει στην ιστοσελίδα του ότι το «………..» είναι
αδειοδοτημένος συνεργάτης του, καθώς και να ενθέσει στην ιστοσελίδα του σύνδεσμο
υπερκειμένου (hyperlink) που η ενεργοποίησή του θα δρομολογεί τον χρήστη στην αρχική
σελίδα (home page) του «………..».

7.

Σε περίπτωση που τυχόν ανακύψει διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων, η οποία αφορά την
παρούσα σύμβαση, τα συμβαλλόμενα μέρη υπόσχονται ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για την εξώδικη επίλυση αυτής στο πλαίσιο που θέτουν οι αρχές της καλής πίστης
και των συναλλακτικών ηθών, άλλως αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς
ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Σε περίπτωση αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου, αρμόδιο
είναι το των Αθηνών. Η ρήτρα αυτή επιβιώνει της καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λύσης/λήξης της
σύμβασης.

Τo παρόν συvτάχθηκε σε τρία (3) ισόκυρα και ισοσθενή πρωτότυπα και έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο
μέρος από έvα (1).
ΟI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟI
Για τον «GEA»

Για το «…………….»
O Διευθύνων Σύμβουλος

_______________________

_______________________
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__________________________

