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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

A. Δήλωση ρεπερτορίου του δικαιούχου – Διαδικασία – Έννομες συνέπειες
1. Παραγωγός υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας για να γίνει μέλος του Οργανισμού
υποβάλλει αίτηση ένταξης. Μαζί με την αίτηση, δηλώνει με έγγραφο στον Οργανισμό τα
φωνογραφήματα και οπτικοποιημένα φωνογραφήματα (εφ’ εξής ρεπερτόριο), που του
ανήκουν, πρωτογενώς ή δευτερογενώς, δηλώνοντας , συνάμα, και τα δικαιώματα που του
ανήκουν. Όταν η διανομή του ρεπερτορίου έχει ανατεθεί σε άλλη επιχείρηση, στην αίτηση
ένταξης αναφέρεται ποιος είναι υποχρεωμένος να δίνει τα στοιχεία που απαιτούνται για να
βγει η αναλογία συμμετοχής του ρεπερτορίου του στη κίνηση της δισκογραφίας στην
Ελληνική Επικράτεια. Οι δηλώσεις αυτές ισχύουν ως υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986.
Επικαιροποιήσεις (μεταβολές) του ρεπερτορίου δηλώνονται στον Οργανισμό μέσα σε είκοσι
(20) το πολύ ημέρες από τότε που γίνονται.
2. Δεν γίνονται διανομές ποσών που αντιστοιχούν σε μη δηλωθέν ρεπερτόριο (αρχικό ή
επικαιροποιημένο) για όσο χρόνο δεν υποβάλλεται δήλωση ρεπερτορίου. Αν ο χρόνος
αυτός είναι μεγαλύτερος από ένα έτος, ο δικαιούχος χάνει τα ποσά των διανομών που
αντιστοιχούν στο έτος και στο ρεπερτόριο, για το οποίο δεν έκανε δήλωση ρεπερτορίου. Οι
όροι Δ.1 & Δ.2. ισχύουν και εδώ, για πέντε έτη, εφ’ όσον το μέλος προκαταβάλλει στον
Οργανισμό τυχόν έξοδα που απαιτούνται για τη διανομή, επειδή δεν υπέβαλε δήλωση
ρεπερτορίου.
3. Οι διανομές γίνονται με βάση το περιεχόμενο που έχει η δήλωση ρεπερτορίου την 31η
Δεκεμβρίου κάθε έτους, ή την 20η Ιανουαρίου του επομένου έτους. Το τελευταίο ισχύει για
επικαιροποιήσεις που έγιναν ως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
4. Κάθε μέλος του οργανισμού μπορεί να ελέγξει τη δήλωση ρεπερτορίου άλλου μέλους και
με έγγραφό του προς τον οργανισμό μπορεί να αμφισβητήσει αιτιολογημένα τη δήλωση

ρεπερτορίου άλλου μέλους. Η αμφισβήτηση γίνεται μέσα σε αποσβεστική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών. Η προθεσμία αυτή αρχίζει την 21η Ιανουαρίου κάθε έτους, εφ’ όσον
μέχρι την ημερομηνία αυτή ο οργανισμός έχει με έγγραφο γνωστοποιήσει στα μέλη του ότι
οι δηλώσεις ρεπερτορίου βρίσκονται στη διάθεσή τους. Αν η προθεσμία των τριάντα (30)
ημερών περάσει χωρίς αμφισβήτηση, οι δηλώσεις ρεπερτορίου γίνονται απρόσβλητες. Ο
οργανισμός, διανέμοντας στα μέλη την αμοιβή για τα δικαιώματα που διαχειρίζεται, με
βάση τις απρόσβλητες δηλώσεις ρεπερτορίου, δεν έχει καμία ευθύνη απέναντι στα μέλη
του. Οι αμφισβητήσεις ρεπερτορίου μεταξύ μελών του οργανισμού είναι αποκλειστικά
διαφορά μεταξύ των μελών και λύνονται αποκλειστικά μεταξύ τους. Εάν γίνει αμφισβήτηση
μέσα στην παραπάνω προθεσμία, αναστέλλεται η διανομή των ποσών που αντιστοιχούν
στο αμφισβητούμενο ρεπερτόριο μέχρι η αμφισβήτηση να λυθεί αμετάκλητα δικαστικά, ή
συμβιβαστικά μεταξύ των μελών.
Β. Διανεμόμενα ποσά
1. Από τα ποσά που εισπράττονται κάθε χρόνο για τα συγγενικά δικαιώματα, αφαιρούνται τα
διαχειριστικά έξοδα του Οργανισμού για το έτος αυτό, τα οποία αφορούν: (α) σε εν γένει
έξοδα λειτουργίας και λοιπά έξοδα που έχουν σχέση με την εκπλήρωση των σκοπών του,
σύμφωνα με το καταστατικό του και (β) τα έξοδα συμμετοχής στις δαπάνες καταπολέμησης
της πειρατείας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ποσοστό, με βάση την απόφαση της Γ.Σ.
του Οργανισμού. Το ποσό που απομένει μετά από την αφαίρεση των α) και β), εφ’ εξής
εφεξής πλεόνασμα, θα διανέμεται στους δικαιούχους παραγωγούς, σύμφωνα με όσα
γράφονται παρακάτω στον όρο Γ. Η διανομή θα πραγματοποιείται ανάλογα με τα εκάστοτε
ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού.
2. Για να αντιμετωπίσει τα έξοδα λειτουργίας και διαχειρίσεως, ο Οργανισμός μπορεί να
παρακρατά, πριν από κάθε διανομή ποσοστό έως είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) από τα
εκάστοτε εισπραττόμενα ποσά που αφορούν στα συγγενικά δικαιώματα. Το ποσοστό αυτό
μπορεί να μειώνεται ή να αυξάνεται, αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, με απόφαση του Δ.Σ. του
Οργανισμού.

Γ. Τρόπος και χρόνος διανομής
1. Το πλεόνασμα διανέμεται με τους παρακάτω τρόπους:
1.1 Όσα ποσά προέρχονται από χρήστες που παρέδωσαν στον GEA, τον ενιαίο οργανισμό
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είσπραξης, καταλόγους των ηχογραφημάτων ή οπτικοποιημένων φωνογραφημάτων
που μετέδωσαν από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση ή παρουσίασαν στο κοινό (εφ’
εξής play list), μοιράζονται με βάση τους καταλόγους αυτούς. Η διανομή γίνεται με
βάση την αναλογία που συμμετέχει το ρεπερτόριο του δικαιούχου στο συνολικό
αριθμό μεταδόσεων ή παρουσιάσεων στο κοινό του συνόλου του ρεπερτορίου των
δικαιούχων (μελών και μη του οργανισμού) από κάθε χρήστη.
1.2 Όσα ποσά προέρχονται από χρήστες που δεν παρέδωσαν play list, η διανομή γίνεται ως
εξής: Ποσοστό 50% των διανεμόμενων ποσών μοιράζεται με βάση την αναλογία που
συμμετέχει κάθε μέλος του Οργανισμού στην κίνηση δισκογραφίας στην Ελλάδα
(μερίδιο αγοράς, market share). Μερίδιο αγοράς είναι εκείνο που αφορά στο
ημερολογιακό έτος (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου) της διανομής και εξάγεται
μέσα στο πρώτο τετράμηνο του επόμενου έτους. Το μερίδιο αγοράς είναι εκείνο που
βγάζει αναγνωρισμένη εταιρία ελεγκτών που έχει λάβει τη σχετική εντολή από το Δ.Σ.
του Οργανισμού. Το υπόλοιπο 50% μοιράζεται, με βάση την αναλογία που συμμετέχει
το ρεπερτόριο του δικαιούχου στο σύνολο των ηχογραφημάτων που μεταδόθηκαν ή
παρουσιάσθηκαν στο κοινό από όλους τους ραδιοφωνικούς ή/και από όλα τα web
radios ή/και όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, που κατέγραψε, το έτος που αφορά η
διανομή, η υπηρεσία media inspector ή όποια άλλη επιχείρηση επιλέξει το Δ.Σ. του
Οργανισμού.
2. Αν κατά το έτος που αφορά η διανομή εισπραχθούν ποσά για προηγούμενα έτη
(αναδρομικά), αυτά μοιράζονται με βάση τον μέσο όρο των μεριδίων αγοράς (market
share) της τελευταίας πενταετίας, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται το έτος της
διανομής.
3. Ο Οργανισμός προσκαλεί κάθε μέλος του να υποβάλλει στην ελεγκτική εταιρεία, που έχει
λάβει τη σχετική εντολή από το Δ.Σ. του οργανισμού, τα στοιχεία που απαιτούνται για τον
έλεγχο και την εξαγωγή της μεριδίου αγοράς (market share). Αν το μέλος δεν υποβάλλει τα
στοιχεία αυτά στην ελεγκτική εταιρεία μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την
πρόσκληση του Οργανισμού δεν συμμετέχει στις διανομές. Εφ’ όσον, όμως, το μέλος αυτό
υποβάλλει στην ελεγκτική εταιρεία τα στοιχεία μέσα σε έναν χρόνο από την έκδοση του
μεριδίου αγοράς και καταβάλλει με δικά του χρήματα τη σχετική δαπάνη, εκδίδεται νέο
market share που το συμπεριλαμβάνει και του καταβάλλεται το ποσό που του αναλογεί. Οι
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όροι Δ.1 & Δ.2. ισχύουν και εδώ, για πέντε έτη από την πρόσκληση του Οργανισμού, εφ’
όσον το μέλος προκαταβάλλει με δικά του χρήματα αφ’ ενός τη δαπάνη ελέγχου και αφ’
ετέρου τυχόν έξοδα του Οργανισμού που απαιτούνται για τη διανομή, λόγω της
καθυστέρησης υποβολής των στοιχείων.
4. Η τιμολόγηση των αναλογούντων ποσών διανομής στα μέλη του Οργανισμού θα γίνεται σε
κάθε ημερολογιακό τετράμηνο και θα αφορά στην εκκαθάριση του αμέσως προηγούμενου
ημερολογιακού τετράμηνου. Η καταβολή γίνεται ανάλογα με τα εκάστοτε ταμειακά
διαθέσιμα του Οργανισμού.

Δ. Ποσά αδιάθετα και καταβληθέντα χωρίς αιτία
1. Η φορολογική νομοθεσία αντιμετωπίζει ως κέρδος τα ποσά δεν θα έχουν αποδοθεί στους
δικαιούχους μέσα σε ένα έτος από την είσπραξή του και τα φορολογεί. Έτσι, ο Οργανισμός
ως μη κερδοσκοπικός δεν μπορεί να διατηρεί ως αποθεματικά ποσά για διάστημα
μεγαλύτερο του ενός έτους από την είσπραξή τους. Για αυτό, όσα ποσά εισπράττονται και
αναλογούν σε δικαιούχους που δεν μπορεί να εντοπίσει ο Οργανισμός, παρά τις εύλογες
προσπάθειές του, διατηρούνται στο όνομα του δικαιούχου για ένα (1) το πολύ έτος από το
έτος που πραγματοποιήθηκε η είσπραξη. Το ίδιο ισχύει και για ποσά που αναλογούν σε
δικαιούχους που παραμένουν άγνωστοι, παρά τις εύλογες προσπάθειες του Οργανισμού
να εξακριβώσει την ταυτότητά τους.
2. Μόλις περάσει το έτος, όλα τα ποσά της προηγούμενης παραγράφου διανέμονται στα μέλη
του οργανισμού, με βάση το μερίδιο αγοράς του έτους της διανομής. Το μερίδιο αγοράς
είναι αυτό που αναφέρθηκε στην παράγραφο Γ., στοιχείο 1, 1.2. Αν ο Οργανισμός εντοπίσει
ή αναγνωρίσει τον δικαιούχο, του καταβάλλει το ποσό που του αναλογεί και αφαιρεί
αναλογικά από τα μέλη του τα ποσά που τους κατέβαλε με συμψηφισμό από επόμενες
διανομές.
3. Αν παραγωγοί εισέπραξαν χωρίς αιτία ποσά από τον Οργανισμό, ο οργανισμός είτε τα
αναζητεί, είτε τα συμψηφίζει με επόμενες διανομές. Η αναζήτηση ή ο συμψηφισμός γίνεται
μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημέρα που έγινε η χωρίς αιτία πληρωμή.
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