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Κύριοι,

Κατόπιν του εκδηλωθέντος εκ μέρους σας σχετικού ενδιαφέροντος, σας γνωρίζουμε με την
παρούσα τις προϋποθέσεις για την εγγραφή σας ως μέλους στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ
Ή ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ», με διακριτικό τίτλο “GRAMMO” ως και τους λοιπούς όρους που θα
διέπουν τις σχέσεις της εταιρίας σας με τον Οργανισμό.

Α) Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 47 παρ. 3 ν. 2121/1993 ως «παραγωγός υλικού φορέα
ήχου νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πρωτοβουλία και ευθύνη του οποίου
πραγματοποιείται η πρώτη εγγραφή σειράς ήχων μόνο». Δηλαδή το πρόσωπο το οποίο
έφερε την οργανωτική ευθύνη και επενδυτική πρωτοβουλία της πρώτης εγγραφής, του
οικονομικού κινδύνου, την ευθύνη συντονισμού και υλοποίησης του όλου έργου. Θα
πρέπει δηλαδή α) η εταιρία σας να ασκεί στην Ελλάδα (ή στο εξωτερικό) επιχείρηση
παραγωγής εγγεγραμμένων υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας (video clips) και β) να
διατηρείτε την αξίωση της εύλογης αμοιβής.
Στην περίπτωση που είστε δευτερογενής δικαιούχος, κατόπιν αδείας εκμετάλλευσης ή
δυνάμει σχετικής συμβάσεως, θα πρέπει να σας έχει εκχωρηθεί το σχετικό δικαίωμα από
τον αρχικό δικαιούχο παραγωγό του φωνογραφήματος. Σε περίπτωση αλλοδαπού
παραγωγού απαιτείται επιπλέον των παραπάνω να διατηρείτε την αξίωση της εύλογης
αμοιβής για την Ελλάδα, και να μην έχει αυτή με οποιονδήποτε τρόπο εκχωρηθεί ή
χορηγηθεί πληρεξουσιότητα σε τρίτον ή σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της
αλλοδαπής για την είσπραξή της.
Αν είστε, λοιπόν, παραγωγός ή/και δευτερογενής δικαιούχος και διατηρείτε την αξίωση της
εύλογης αμοιβής, όπως περιγράφεται παραπάνω, και δεν είστε εταίρος ή έκτακτο μέλος
άλλου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης που λειτουργεί στην Ελλάδα, επιδιώκει τον ίδιο
με τον «GRAMMO» σκοπό και εκπροσωπεί την αυτή κατηγορία δικαιούχων, μπορείτε να
εγγραφείτε ως μέλος στον Οργανισμό ως κάτωθι:
1. Τα μέλη του οργανισμού διακρίνονται σε εταίρους του οργανισμού (τακτικά μέλη) και
μη εταίρους αυτού (έκτακτα μέλη).

2. Υπό την επιφύλαξη της λήψης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων, εταίροι
γίνονται όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ασκούν στην ελληνική επικράτεια, ή/και στο
εξωτερικό ενεργή κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής περί πρόσληψής του ως
εταίρου, επιχείρηση παραγωγής υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας, ή είναι
ειδικοί, καθολικοί ή οιονεί καθολικοί διάδοχοι επιχείρησης παραγωγής υλικών φορέων
ήχου ή ήχου και εικόνας, όπως η έννοια παραγωγός υλικός φορέας ήχου ή ήχου και
εικόνας ορίζεται, αντιστοίχως, στο άρθρ. 47 παρ. 3 εδ. α΄ και β΄ ν. 2121/1993. Ως
άσκηση ενεργούς επιχείρησης νοείται: [α.] η ηχογράφηση και εμπορική διάθεση στο
κοινό με οποιαδήποτε μορφή (αναλογική ή ψηφιακή) εξήντα (60) κατ’ ελάχιστον
φωνογραφημάτων κατά τον χρόνο υποβολής
αιτήσεως,

ή

[β.]

η

της αμέσως κατωτέρω εκτιθέμενης

διαχείριση/εκμετάλλευση

εξήντα

(60)

κατ’

ελάχιστον

φωνογραφημάτων, καταλόγου ή/και νέα, ημεδαπού ή/και αλλοδαπού ρεπερτορίου,
κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως. Όμοια ισχύουν και για την εισδοχή ειδικού,
καθολικού και οιονεί καθολικού διαδόχου επιχείρησης παραγωγής υλικών φορέων
ήχου ή ήχου και εικόνας. Για την εισδοχή των προσώπων του προηγουμένου εδαφίου,
αρκεί ο δικαιοπάροχός τους να πληροί μία εκ των δύο, ανωτέρω, υπό [α.] και [β.],
προϋποθέσεων.
3. Υπό την επιφύλαξη της λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού
και της κατάρτισης της σύμβασης ανάθεσης, έκτακτα μέλη γίνονται φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.2 του παρόντος, αλλά δεν επιθυμούν
να καταστούν εταίροι ή η Γενική Συνέλευση των εταίρων απέρριψε την εισδοχή τους
στην εταιρεία ως τέτοιων, ή δεν ασκούν ενεργή, ως αναφέρεται στην παρ. 2 του
παρόντος,, επιχείρηση παραγωγής υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας.
Β) Θα πρέπει να υποβάλλετε σχετική αίτηση εισδοχής είτε αυτοπροσώπως, είτε διά
πληρεξουσίου εγγράφου, περί του ότι αποδέχεστε τους όρους του παρόντος καταστατικού
και του Κανονισμού Διανομής του Οργανισμού, με την οποία θα δηλώνετε το είδος του
μέλους που επιθυμείτε και τον αριθμό των μέχρι της υποβολής της αίτησης ηχογραφήσεων
που έχουν διατεθεί στο κοινό / διαχείρισης‐εκμετάλλευσης φωνογραφημάτων, ότι δεν
είστε εταίρος ή έκτακτο μέλος άλλου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης που λειτουργεί
στην Ελλάδα, επιδιώκει τον ίδιο με τον «GRAMMO» σκοπό και εκπροσωπεί την αυτή
κατηγορία δικαιούχων και ότι α) η εταιρία σας ασκεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
επιχείρηση παραγωγής εγγεγραμμένων υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας (video
clips) καθώς και β) διατηρείτε την αξίωση της εύλογης αμοιβής. Στην περίπτωση που είστε
δευτερογενής δικαιούχος κατόπιν αδείας εκμετάλλευσης ή δυνάμει σχετικής συμβάσεως,
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θα πρέπει επιπλέον να δηλώνετε ότι είστε εσείς ο δικαιούχος της αξίωσης της εύλογης
αμοιβής και της είσπραξής της. Στην αίτηση αυτή θα επισυνάπτονται:
α) το καταστατικό της εταιρίας και οι τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα ΦΕΚ
στα οποία δημοσιεύθηκε η σύσταση της εταιρίας και οι τυχόν τροποποιήσεις του
καταστατικού αν πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ.
β) ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρίας σας (εάν πρόκειται για ανώνυμη εταιρία) ή του/των
Διαχειριστή/ών (αν πρόκειται για ΕΠΕ).
γ) δήλωση με τις παραγωγές υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας, στις οποίες
έχετε προβεί (ρεπερτόριο) καθώς και τα δικαιώματα που σας ανήκουν. Επικαιροποιήσεις
του ρεπερτορίου, δηλώνονται στον οργανισμό τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος.
δ) έγγραφο στο οποίο θα περιλαμβάνονται η διεύθυνσή σας και τα τηλέφωνα
επικοινωνίας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (αν έχετε), ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ στην οποία
υπάγεται η εταιρία σας.
ε) για ατομικές επιχειρήσεις, δήλωση έναρξης.
στ) στην περίπτωση που είστε δευτερογενής δικαιούχος κατόπιν αδείας
εκμετάλλευσης ή δυνάμει σχετικής συμβάσεως, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίζονται οι
σχετικές συμβάσεις από τις οποίες θα προκύπτει ότι είστε εσείς ο δικαιούχος της αξίωσης
της εύλογης αμοιβής και της είσπραξής της,
ζ) στην περίπτωση που η διανομή του ρεπερτορίου έχει ανατεθεί σε άλλη
επιχείρηση, στην αίτηση ένταξης θα αναφέρεται ποιος είναι υποχρεωμένος να δίνει τα
στοιχεία που απαιτούνται για να εξαχθεί η αναλογία συμμετοχής του ρεπερτορίου στην
κίνηση της δισκογραφίας στην ελληνική επικράτεια.
Οι ως άνω δηλώσεις ισχύουν ως υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986.

Η, μετά την υποβολή της παραπάνω αίτησης, αποδοχή σας ως μέλους, εταίρου η μη
αναλόγως, του Οργανισμού μας συνεπάγεται αυτοδικαίως την εκ μέρους σας αποδοχή των
όρων του καταστατικού και κανονισμού διανομής του Οργανισμού, μεταξύ των οποίων και
ο έλεγχος των πωλήσεων της εταιρίας σας που θα ενεργεί εκάστοτε η οριζόμενη από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ελεγκτική εταιρία, το κόστος του οποίου βαρύνει την
εταιρία σας. Ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος για να διαπιστώνεται το ύψος των
πωλήσεών σας, προκειμένου να αποδίδεται στο μέλος‐δικαιούχο το ποσοστό συμμετοχής
του στην κίνηση της δισκογραφίας στην Ελλάδα, κατά τα ετησίως κατά την λήξη κάθε
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ημερολογιακού έτους, εξαγόμενα αποτελέσματα για την απόδοση των εισπράξεων του
Οργανισμού, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τη διανομή αυτών.
Η ως άνω αίτησή σας, μαζί με τα συναπτόμενα σ’ αυτήν έγγραφα θα υποβληθούν στα
γραφεία του Οργανισμού, υπ’ όψιν του Νομικού μας Τμήματος, που θα φροντίσει να
ενημερωθούν οι υπεύθυνοι των διαφόρων υπηρεσιών του Οργανισμού (ΔΣ, οικονομική
υπηρεσία, νομικό τμήμα κλπ.).

Όρος του ενεργού της απόφασης εισδοχής είναι η καταβολή του εκάστοτε ισχύοντος
εφάπαξ ποσού της εγγραφής ‐το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 1.000,00€ πλέον ΦΠΑ για τα
τακτικά μέλη και 200,00€ πλέον ΦΠΑ για τα έκτακτα μέλη‐ και υπογραφής της σχετικής
σύμβασης ανάθεσης, καθώς και της, τυχόν, ετήσιας εισφοράς που, τυχόν, θα καθορίζεται
εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ/ΕΤΑΙΡΟΙ – Δικαιώματα, υποχρεώσεις.
1. Τα τακτικά μέλη αναθέτουν στον Οργανισμό την διαχείριση και προστασία των
δικαιωμάτων τους και των εξουσιών που απορρέουν απ’ αυτά με μεταβίβαση των
δικαιωμάτων αυτών και των σχετικών εξουσιών στον Οργανισμό.
2. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις και στις
ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης με δικαίωμα ψήφου και να μετέχουν στις
δραστηριότητες του Οργανισμού μέσα από επιτροπές που θα ορίζει επί
συγκεκριμένων θεμάτων το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα τακτικά μέλη δεν έχουν
δικαίωμα ψήφου στης Γενικές Συνελεύσεις αν δεν έχουν εμπροθέσμως παράσχει
την παροχή πληροφοριών για την εξαγωγή του ποσοστού συμμετοχής τους στην
κίνηση της δισκογραφίας από την λαβούσα την σχετική εντολή εκ μέρους του
Διοικητικού Συμβουλίου εταιρία ελεγκτών. Έχουν επίσης το δικαίωμα να
υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην
περίπτωση αυτή κάθε τακτικό μέλος δικαιούται να ορίζει ένα (1) μόνο υποψήφιο
και ο υποβάλλων υποψηφιότητα πρέπει να είναι ο ίδιος τακτικό μέλος του
Οργανισμού ή να μετέχει του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικήσεως τακτικού
μέλους του Οργανισμού.
3. Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να βοηθούν την εκπλήρωση των σκοπών
του Οργανισμού, να μην στρέφονται εναντίον των σκοπών του και να μην
εμποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν
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επίσης την υποχρέωση να καταβάλλουν την, τυχόν, τακτική ετήσια εισφορά που
θα καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τα έκτακτα μέλη αναθέτουν στον Οργανισμό την διαχείριση ή προστασία ή την
διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων τους ή επιμέρους εξουσιών που
απορρέουν από αυτά με παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας.
2. Τα έκτακτα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά μπορούν να εκφράζουν τη
γνώμη τους κατά στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Τα έκτακτα μέλη έχουν την υποχρέωση να βοηθούν την εκπλήρωση των σκοπών
του Οργανισμού, να μην στρέφονται εναντίον των σκοπών του και να μην
εμποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν
επίσης την υποχρέωση να καταβάλλουν την, τυχόν, τακτική ετήσια εισφορά που θα
καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για κάθε άλλη πληροφορία οι υπηρεσίες του Οργανισμού είναι στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση
Για τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Ή ΉΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
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