ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την ________________ οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφενός ο αστικός
συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό
Σαπφούς αρ.10, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο
του ΔΣ του Γρηγόρη Λαμπριανίδη του Ιωάννη, καλούμενος εφεξής «ΟΣΔ»
Και αφετέρου __________________________________________ του _______________________,
μουσικός, κάτοικος ________________________________________________________________
με ΑΔΤ:___________________, ΑΦΜ: _____________________ (ΔΟΥ:____________________),
εφεξής καλούμενος ο «Δικαιούχος»
συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Δικαιούχος έλαβε γνώση του καταστατικού του ΟΣΔ, του ισχύοντος κανονισμού διανομής του
ΟΣΔ και έχει λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες από τον ΟΣΔ ως προς τη διαχείριση των
δικαιωμάτων του, των εξόδων διαχείρισης, των κρατήσεων επί των εσόδων από την είσπραξη των
δικαιωμάτων του
Ο Δικαιούχος ενημερώθηκε σχετικά με τις διατάξεις των δικαιωμάτων του, όπως προβλέπονται
στις οικείες διατάξεις του νόμου 4481/2017, και ειδικότερα:
Α. Ο Δικαιούχος έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της επιλογής
τους να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα ή τις εξουσίες (δικαιώματα) που απορρέουν από
αυτό ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας της επιλογής του, για τις
επικράτειες της επιλογής του, ανεξάρτητα από το κράτος - μέλος ιθαγένειας, κατοικίας ή
εγκατάστασης είτε του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, είτε του δικαιούχου (σύμβαση
ανάθεσης). Η ανάθεση μπορεί να γίνεται με μεταβίβαση του δικαιώματος, ή των σχετικών
εξουσιών προς τον σκοπό της διαχείρισης, είτε με παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας, είτε με
οποιαδήποτε άλλη συμβατική συμφωνία. Η ανάθεση γίνεται κάθε φορά εγγράφως και για
ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) έτη. Σε περίπτωση
αμφιβολίας τεκμαίρεται ότι η ανάθεση αφορά σε όλα τα έργα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και
τα μελλοντικά έργα, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) έτη. Ο
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης υποχρεούται να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα, τις
εξουσίες ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας, εφόσον η διαχείρισή
τους εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων του, εκτός εάν έχει αντικειμενικά αιτιολογημένους
λόγους να αρνηθεί την ανάληψη της διαχείρισης.
Β. Ο Δικαιούχος έχει το δικαίωμα να καταγγέλλει εν όλω ή εν μέρει τη σύμβαση ανάθεσης
αναφορικά με το περιουσιακό δικαίωμα ή κατηγορίες εξουσιών, ή είδη έργων, ή αντικείμενα
προστασίας της επιλογής του για τις επικράτειες της επιλογής του, ή να ανακαλεί οποιοδήποτε
από τα δικαιώματα, κατηγορίες εξουσιών ή ειδών έργων και αντικειμένων προστασίας από τον
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση τριών (3) μηνών. Η
καταγγελία παράγει αποτελέσματα όταν παρέλθει τρίμηνο από την υποβολή της έγγραφης
προειδοποίησης, ενώ οι άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την καταγγελία συνεχίζουν να
ισχύουν έως τη λήξη της διάρκειάς τους.
Γ. Εάν υπάρχουν ποσά που οφείλονται στο Δικαιούχο για πράξεις εκμετάλλευσης που έγιναν πριν
από τη λήξη ισχύος της σύμβασης ανάθεσης, ή την υποβολή καταγγελίας, ή την ανάκληση, ή
δυνάμει άδειας που χορηγήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος της λήξης, ή της καταγγελίας, ή της
ανάκλησης, ο δικαιούχος διατηρεί τα δικαιώματά του με βάση τα άρθρα 18, 19, 25, 27, 37 και 42
του νόμου 4481/2017
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Δ. Ο ΟΣΔ, δεν μπορεί να περιορίζει την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στις
παραγράφους 2 και 3 με το να επιβάλλει ως όρο άσκησής τους την ανάθεση σε άλλον οργανισμό
συλλογικής διαχείρισης της διαχείρισης των δικαιωμάτων ή των κατηγοριών εξουσιών, ή ειδών
έργων, ή αντικειμένων προστασίας που υπόκεινται σε λήξη, ή έχουν καταγγελθεί, ή ανακληθεί.
Ε. Ο Δικαιούχος δύναται να αναθέτει σε άλλο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης περιουσιακά
δικαιώματά του ή εξουσίες ή κατηγορίες εξουσιών, ή είδη αντικειμένων προστασίας (ερμηνειών /
εκτελέσεων).
ΣΤ.
1.
Ο Δικαιούχος, αφού έχει λάβει υπόψη του τα παραπάνω, αναθέτει δια μεταβιβάσεως στον
ΟΣΔ τα περιουσιακά δικαιώματα που προβλέπονται στον όρο (2) της παρούσας, προς το σκοπό
της διαχείρισης και της προστασίας τους. Η ανάθεση αφορά όλες ανεξαιρέτως τις
ερμηνείες/εκτελέσεις του Δικαιούχου, που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί είτε αποκλειστικά από τον
Δικαιούχο ή από κοινού με άλλα πρόσωπα, καθώς και αυτές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν
κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης αναθέσεως.
2.
Ειδικότερα ο Δικαιούχος αναθέτει δια μεταβιβάσεως στον ΟΣΔ, προς το σκοπό της
διαχείρισης και της προστασίας τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) το δικαίωμα αμοιβής, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 18 Ν.2121/1993, για την αναπαραγωγή
των ηχογραφημένων ερμηνειών/εκτελέσεων των μουσικών για ιδιωτική χρήση, που γίνεται με
τεχνικά και οπτικοακουστικά μέσα (π.χ. συσκευές εγγραφής σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και
εικόνας, μαγνητικές ταινίες, κομπιούτερς, τάμπλετς, κινητά τηλέφωνα και άλλοι φορείς
πρόσφοροι για την αναπαραγωγή αυτή).
β) το δικαίωμα εύλογης αμοιβής για τη δημόσια εκτέλεση των ηχογραφημένων
ερμηνειών/εκτελέσεων των μουσικών και τη μετάδοση και αναμετάδοσή τους στο κοινό (άρθρο
49 Ν. 2121/1993) ραδιοτηλεοπτικά με οποιοδήποτε τρόπο όπως λ.χ. ηλεκτρομαγνητικά κύματα,
καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς,
γ) το δικαίωμα διαχείρισης της περιουσιακής αξίωσης των μουσικών της ετήσιας
συμπληρωματικής αμοιβής, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 52 ν.2121/93, (ενσωμάτωση οδηγίας
2011/77/ΕΕ) και υποχρεωτικά ανατίθεται η διαχείρισή του στους οργανισμούς συλλογικής
διαχείρισης των ερμηνευτών/εκτελεστών.
3.
Ο Δικαιούχος διατηρεί τα αποκλειστικά συγγενικά δικαιώματα του άρθρου 46 ν.2121/93
και ειδικότερα:
α) την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους σε υλικό φορέα, β) την άμεση ή έμμεση,
προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, όσον
αφορά την εγγραφή σε υλικό φορέα της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους, γ) τη διανομή στο κοινό του
υλικού φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης, με πώληση ή με άλλους τρόπους. Το
δικαίωμα διανομής δεν αναλώνεται εντός της Κοινότητας όσον αφορά τον υλικό φορέα με την
εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης, εκτός από την περίπτωση της πρώτης πώλησης εντός της
Κοινότητας, που πραγματοποιείται από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του, δ) την εκμίσθωση
και το δημόσιο δανεισμό του υλικού φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης. Τα
δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη διανομής των ως άνω
υλικών φορέων, ε) τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, όπως
ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια, καθώς και την παρουσίαση στο κοινό του υλικού
φορέα με την παράνομη εγγραφή της ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσης, στ) τη ραδιοτηλεοπτική
μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια, της
ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσής τους, εκτός αν η μετάδοση αυτή αποτελεί αναμετάδοση νόμιμης
μετάδοσης, ζ) την παρουσίαση στο κοινό της ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσής τους, που γίνεται με
οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, η) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως
ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στην εγγραφή σε υλικό φορέα
της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος. Το δικαίωμα αυτό δεν
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αναλώνεται με οποιαδήποτε πράξη διάθεσης στο κοινό με την έννοια της παρούσας ρύθμισης
(άρθρα 2, 3 παρ. 2 και 3, 4 Οδηγίας 2001/29).
4.
Ο ΟΣΔ διαχειρίζεται τα ως άνω δικαιώματα σύμφωνα με το καταστατικό, το νόμο
4481/2017 και το ν.2121/93 και ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Διαχειρίζεται ιδίω ονόματι για λογαριασμό του Δικαιούχου τα συγγενικά δικαιώματα που του
έχουν μεταβιβασθεί ή έχουν ανατεθεί με παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας με τη σύμβαση
ανάθεσης και ενημερώνει τους δικαιούχους σχετικά με τα δικαιώματά τους, καθώς και για τους
όρους άσκησης των δικαιωμάτων τους, κατά τρόπο που προβλέπεται στις οικείες νομοθετικές
διατάξεις και μεταξύ άλλων, τουλάχιστον με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του οργανισμού
συλλογικής διαχείρισης και επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τον δικαιούχο.
β) Καθορίζει με αμοιβολόγιο την εύλογη αμοιβή που προβλέπεται στο άρθρο 49 του Ν.2121/1993
για τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και την εν γένει δημόσια εκτέλεση των ερμηνειών/εκτελέσεων,
η διαχείριση των οποίων έχει ανατεθεί στον ΟΣΔ. Κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή των
αμοιβολογίων, ο ΟΣΔ εφαρμόζει αντικειμενικά κριτήρια και ενεργεί χωρίς αυθαιρεσία και
καταχρηστικές διακρίσεις.
γ) Καταρτίζει συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης των
ερμηνειών/εκτελέσεων καθώς και για την οφειλόμενη εύλογη αμοιβή. Οι διαφορές μεταξύ του
ΟΣΔ και των χρηστών ως προς το ύψος της αμοιβής που πρέπει να καταβάλλει ο χρήστης είναι
δυνατόν να υπαχθούν σε διαιτησία με συμφωνία, σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές διατάξεις
του ν. 4481/2017.
δ) Συνάπτει συλλογικές συμβάσεις με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρηστών για τον
καθορισμό της εύλογης αμοιβής και των όρων εκμετάλλευσης των ερμηνειών/εκτελέσεων των
δικαιούχων.
ε) Εισπράττει τις αμοιβές, των δικαιωμάτων που διαχειρίζεται, όπως προβλέπονται στο ν.
2121/1993 και στο ν 4481/2017 και τηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς σύμφωνα με τα άρθρα 17
και 19 του παρόντος καταστατικού.
στ) Διανέμει τα εισπραττόμενα ποσά μεταξύ των δικαιούχων, κατόπιν αφαίρεσης του ποσοστού
για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης.
ζ) Διατηρεί κατάλληλα μητρώα μελών, αδειών και χρήσεων των ερμηνειών/εκτελέσεων.
η) Ελέγχει τα σχετικά στοιχεία που απαιτούνται για την αποτελεσματική συλλογική διαχείριση των
δικαιωμάτων που παρέχονται από τους δικαιούχους και τους χρήστες.
θ) Συνάπτει συμβάσεις αμοιβαιότητας ή εκπροσώπησης με αλλοδαπούς φορείς συλλογικής
διαχείρισης για τη διαχείριση, είσπραξη και διανομή των δικαιωμάτων των δικαιούχων.
ι) Ενημερώνει τους άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης σχετικά με τα έσοδα, τις
κρατήσεις, καθώς και με κάθε άλλη πληροφορία που αφορά στη διαχείριση δικαιωμάτων δυνάμει
των συμβάσεων αυτών και η οποία προβλέπεται στο νόμο 4481/2017 και στο ν. 2121/1993.
ια) Ασκεί το δικαίωμα του δικαιούχου να παρέχει άδεια ή να αρνείται την παροχή άδειας σε
επιχείρηση εκμετάλλευσης καλωδιακού δικτύου για την αναμετάδοση εκπομπής μέσω καλωδίου
ή άλλων υλικών αγωγών σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 2121/1993.
ιβ) Προβαίνει σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των
δικαιωμάτων των δικαιούχων οι οποίοι του έχουν αναθέσει τη διαχείριση και προστασία των
ερμηνειών/εκτελέσεών τους.
ιγ) Ο ΟΣΔ, ακόμη και πριν ανατεθεί σε αυτόν η ανάθεση διαχείρισης, παρέχει σε δικαιούχους, σε
άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης στο πλαίσιο συμβάσεων εκπροσώπησης και σε
χρήστες - ακόμη και δυνητικούς - τις πληροφορίες, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 28, 29, 30
του καταστατικού (άρθρα 25,26,27 του νόμου 4481/2017).
ιδ) Δημοσιοποιεί και αναρτά στις ιστοσελίδες του τις πληροφορίες που απαιτούνται, σύμφωνα με
το άρθρο 28 του ν. 4481/2017.
ιε) Καταρτίζει και δημοσιοποιεί την ετήσια έκθεση διαφάνειας και την ειδική έκθεση του άρθρου
26 του παρόντος ( άρθρο 29 του ν.4481/2017).
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ιστ) παρέχει στο Δικαιούχο τη δυνατότητα ασκήσεως των δικαιωμάτων του και με ηλεκτρονικά
μέσα.
Ιζ) Ο ΟΣΔ θέτει στη διάθεση των Μελών/Συνεταίρων του, των επωφελουμένων και των
Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης, για λογαριασμό των οποίων αναλαμβάνει τη διαχείριση
δικαιωμάτων στο πλαίσιο συμβάσεων εκπροσώπησης, διαδικασίες για τη διεκπεραίωση
καταγγελιών, ιδίως σε σχέση με τη σύμβαση ανάθεσης για τη διαχείριση των δικαιωμάτων και τη
λήξη αυτής ή την ανάκληση ή την καταγγελία των δικαιωμάτων, τους όρους εισδοχής μέλους, την
είσπραξη των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους, τις κρατήσεις και τις διανομές. Η
καταγγελία κατατίθεται εγγράφως με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει ο καταγγέλλων σκόπιμο, στον
οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο ΟΣΔ αναρτά στην ιστοσελίδα του
τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται προκειμένου να είναι εφικτή η υποβολή καταγγελιών, καθώς
και το σχετικό πλαίσιο και τη διαδικασία που διέπουν την υποβολή και διεκπεραίωση αυτών.
ιη) Προβαίνει για λογαριασμό του Δικαιούχου σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια
για τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων και, ιδίως, υποβάλλει αιτήσεις
ασφαλιστικών μέτρων, εγείρει αγωγές, ασκεί ένδικα μέσα, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις,
παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων, ζητά την απαγόρευση πράξεων που προσβάλλουν το δικαίωμα
ως προς τις εξουσίες που τους έχουν ανατεθεί και ζητά την κατάσχεση παράνομων αντιτύπων ή τη
δικαστική μεσεγγύηση των εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 2121/1993. Ο ΟΣΔ
προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ιδίω ονόματι, νομιμοποιείται δε στην άσκηση
όλων των δικαιωμάτων που έχουν μεταβιβασθεί σε αυτόν με την παρούσα Σύμβαση Αναθέσεως.
ιθ) Λαμβάνει από τους χρήστες κάθε πληροφορία αναγκαία για την εφαρμογή των αμοιβολογίων,
τον υπολογισμό της αμοιβής και την είσπραξη και τη διανομή των εισπραττόμενων εσόδων από τα
δικαιώματα, χρησιμοποιώντας τα σχετικά αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα.
κ) Ενεργεί με σύμπραξη της δημόσιας αρχής ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 64 του Νόμου
2121/1993 τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισμού
αντιτύπων των υλικών φορέων με την εγγραφή των ερμηνειών/εκτελέσεων των συνεταίρων και
των επωφελούμενων ή δημόσιας εκτέλεσης των εγγεγραμμένων ερμηνειών/εκτελέσεων που
προστατεύει, για να διαπιστώνει αν οι πράξεις αυτές δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα των
συνεταίρων και των επωφελούμενων.
κα) Παρέχει κοινωνικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς όφελος των μελών και
επωφελουμένων δικαιούχων. Διοργανώνει συνέδρια που αφορούν σε θέματα συγγενικών
δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας και συμμετέχει σε αυτά. Και παρέχει κάθε νόμιμη
βοήθεια στους συνεταίρους και τουs επωφελούμενους σύμφωνα με το νόμο 4481/2017
κβ) Εντός των πλαισίων που οριοθετούν οι ως άνω αρμοδιότητες, ο ΟΣΔ προβαίνει σε
ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
κγ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που συνάδει με τη φύση και το σκοπό του ΟΣΔ, εφόσον όμως
περιλαμβάνεται στην άδεια λειτουργίας του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και
προβλέπεται στο καταστατικό του ΟΣΔ.
5.
Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος έχει αναθέσει τη διαχείριση των ως άνω δικαιωμάτων
του, ή εξουσία ή κατηγορία εξουσιών, ή είδος ερμηνειών/εκτελέσεων σε άλλο φορέα συλλογικής
διαχείρισης, που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, η μεταβίβαση δικαιώματος
η μεταβίβαση των δικαιωμάτων στα πλαίσια της παρούσης σύμβασης αναθέσεως επιφέρει
αποτελέσματα μόνο εφόσον επανέλθει στο πρόσωπο του Δικαιούχου η εξουσία διαθέσεως ως
προς αυτά που έχει αναθέσει σε άλλο φορέα συλλογικής διαχείρισης.
6.
Η μεταβίβαση των απαριθμούμενων στο άρθρο 1. 2 της παρούσης δικαιωμάτων ισχύει:
για την Ελλάδα
για το εξωτερικό
για τις χώρες
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Προκειμένου για τη διαχείριση των εν λόγω δικαιωμάτων στο εξωτερικό, ο ΟΣΔ δικαιούται να
προβαίνει με τη σειρά του σε μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, των ανατεθειμένων σε αυτόν
δικαιωμάτων στους αντίστοιχους αλλοδαπούς Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (συμβάσεις
αμοιβαιότητας)
7.
Η μεταβίβαση των απαριθμούμενων στο άρθρο 1.2 της παρούσης δικαιωμάτων ισχύει για
την Ελλάδα και το εξωτερικό. Προκειμένου για τη διαχείριση των εν λόγω δικαιωμάτων στο
εξωτερικό, ο ΟΣΔ δικαιούται να προβαίνει με τη σειρά του σε μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, των
ανατεθειμένων σε αυτόν δικαιωμάτων στους αντίστοιχους αλλοδαπούς Οργανισμούς Συλλογικής
Διαχείρισης (συμβάσεις αμοιβαιότητας)
8.
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει στον ΟΣΔ κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο
αφενός μεν για την εξακρίβωση και τη διαχείριση των δικαιωμάτων του, αφετέρου δε για την
κατάστρωση και την εφαρμογή του κανονισμού διανομής. Η ως άνω υποχρέωση του Δικαιούχου
περιλαμβάνει ιδίως την υποχρέωσή του να παραδώσει στον ΟΣΔ κατά την ημέρα της υπογραφής
της παρούσας σύμβασης αναλυτικό κατάλογο με όλες τις ερμηνείες/εκτελέσεις του, που έχουν
εγγραφεί σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να ενημερώνεται
και να συμπληρώνεται από τον Δικαιούχο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης.
9.
Ο Δικαιούχος διά της παρούσας δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του στον ΟΣΔ,
περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης, στην οποία θα γίνεται κάθε ηλεκτρονική
επικοινωνία του ΟΣΔ με αυτόν. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να γνωστοποιεί άμεσα στον ΟΣΔ,
χωρίς καθυστέρηση κάθε αλλαγή της κατοικίας του, αλλά και της ηλεκτρονικής του διευθύνσεως.
Δεδομένης της δυνατότητας επικοινωνίας και ενημέρωσης του Δικαιούχου από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ με
ηλεκτρονικές επιστολές, η κάθε αποστολή προς αυτόν ηλεκτρονικών επιστολών στην ως άνω
δηλωθείσα ηλεκτρονική του διεύθυνση, εξαντλεί την υποχρέωση του ΟΣΔ για ενημέρωση αυτού με
κάθε άλλο μέσο.
10.
Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος έχει παράσχει στον ΟΣΔ πληροφορίες οι οποίες δεν
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα δεν υπέχει αξίωση έναντι του ΟΣΔ για απόδοση των
εισπραχθέντων που αναλογεί στις μη γνωστοποιηθείσες ερμηνείες/εκτελέσεις.
11.
Ο Δικαιούχος έχει δικαίωμα να τηρείται ενήμερος για όλες τις δραστηριότητες του ΟΣΔ
που αφορούν την εκμετάλλευση των ερμηνειών/εκτελέσεών του, όπως προβλέπεται στο
καταστατικό.
12.
Ο Δικαιούχος ενημερώνεται από την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού και μπορεί να
επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τον οργανισμό ακόμη και για την άσκηση των δικαιωμάτων του
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό και στο ν.4481/2017.
13.
Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
παρούσα σύμβαση, το καταστατικό και τον κανονισμό του ΟΣΔ, τα οποία ως ισχύουν και στο
μέτρο που θα τύχουν μελλοντικών τροποποιήσεων αποτελούν μέρος της παρούσας Σύμβασης
Ανάθεσης καθώς και τις οικείες νομοθετικές διατάξεις των νόμων 2121/1993 και 4481/2017.
14.
Τροποποιήσεις της Σύμβασης Αναθέσεως, που επιφέρονται δια αποφάσεως της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΣΔ, ή των οικείων νομοθετικών διατάξεων θα αποτελούν μέρος της ανά χείρας
Σύμβασης. Οι τροποποιήσεις αυτές κοινοποιούνται εγγράφως στο Δικαιούχο. Η αποδοχή των
τροποποιήσεων εκ μέρους του Δικαιούχου θεωρείται δεδομένη, εφόσον δεν εκδηλώσει ρητά την
αντίθεσή του στη γενόμενη τροποποίηση εντός είκοσι ημερών από την κατά το προηγούμενο
εδάφιο κοινοποίηση. Η εν λόγω κοινοποίηση περιέχει υπόμνηση αυτής της έννομης συνέπειας.
Εφόσον εκδηλωθεί ρητά η αντίθεση του Δικαιούχου, διατηρείται εν ισχύ η προγενέστερη μορφή
της σύμβασης αναθέσεως μέχρις ότου να παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της συμβατικής σχέσης
που προβλέπει.
15.
Ο ΟΣΔ διανέμει τα εισπραττόμενα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού
και του κανονισμού διανομής. Ειδικότερα η διανομή στους δικαιούχους, σύμφωνα με το με το
άρθρο 19 του καταστατικού, λαμβάνει χώρα κατ’ αναλογία, όσο αυτό είναι δυνατόν, προς την
πραγματική χρήση των έργων τους, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εννέα (9) μήνες από
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το τέλος του φορολογικού έτους, εντός του οποίου εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώματα,
εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι, που σχετίζονται ιδίως με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των
χρηστών, τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την
αντιστοίχιση των πληροφοριών για τις ερμηνείες/εκτελέσεις με τους δικαιούχους, δεν επιτρέπουν
στον ΟΣΔ να τηρήσει την προθεσμία αυτή.
16.
Ο Δικαιούχος καταβάλλει στον ΟΣΔ προς κάλυψη των διαχειριστικών του εξόδων, ένα ποσό
που υπολογίζεται κάθε φορά βάσει ποσοστού επί του συνόλου των αποδοτέων στον Δικαιούχο
εισπράξεων. Το παραπάνω ποσοστό καθορίζεται κατά τρόπο γενικό στο σύνολο των δικαιούχων
από το Δ.Σ. Ο ΟΣΔ παρέχει στο δικαιούχο που του αναθέτει τη διαχείριση των δικαιωμάτων του,
τεκμηριωμένες πληροφορίες για τα έξοδα διαχείρισης και για τις λοιπές κρατήσεις επί των εσόδων
από δικαιώματα και επί των εσόδων από την επένδυση των εσόδων από δικαιώματα.
17.
Τα έξοδα διαχείρισης του ΟΣΔ καλύπτουν τις δικαιολογημένες και τεκμηριωμένες δαπάνες
για τη διαχείριση των δικαιωμάτων.
18.
Η διαδοχή που βασίζεται στην παρούσα Σύμβαση Ανάθεσης διέπεται από τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα, εκτός εάν το Καταστατικό, η παρούσα Σύμβαση ή ο ν. 2121/1993 προβλέπουν
διαφορετικές ρυθμίσεις. Στην περίπτωση θανάτου του Δικαιούχου πριν από τη λήξη της διάρκειας
της Σύμβασης Ανάθεσης, η συμβατική σχέση συνεχίζεται μεταξύ των καθολικών διαδόχων του
δικαιούχου και του ΟΣΔ. Εάν οι καθολικοί διάδοχοι είναι περισσότεροι αναθέτουν την άσκηση των
δικαιωμάτων τους σε έναν κοινό αντιπρόσωπο, κυρίως για ότι αφορά την εκπροσώπησή τους στα
όργανα του ΟΣΔ. Έως ότου αποδειχθεί η κληρονομική διαδοχή και ορισθεί ο αντιπρόσωπος των
κληρονόμων, ο ΟΣΔ δεν υποχρεούται σε απόδοση των εισπραττομένων αμοιβών. Ο ΟΣΔ δύναται
να απαιτήσει όπως η κληρονομική διαδοχή και η εκούσια αντιπροσώπευση των κληρονόμων
αποδεικνύονται με δημόσια έγγραφα.
19.
Ο Δικαιούχος εγγυάται στον ΟΣΔ ότι τα δικαιώματα που του μεταβιβάζει είναι ελεύθερα
από δικαιώματα τρίτων, εκτός εάν ο ίδιος επισημαίνει ρητώς την ύπαρξη τέτοιων δικαιωμάτων.
Στην περίπτωση όπου κατά τη διαχείριση των μεταβιβασθέντων δικαιωμάτων θίγονται υπαρκτά
δικαιώματα τρίτων, ο ΟΣΔ δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη αποζημιώσεως αυτών.
20.
Επί πλειόνων Δικαιούχων σε μία ερμηνεία/εκτέλεση, ο κάθε ένας από αυτούς αναθέτει τα
δικαιώματά του στον ΟΣΔ με ξεχωριστή σύμβαση ανάθεσης. Η απόδοση των εισπραττομένων
γίνεται βάσει του κανονισμού διανομής του ΟΣΔ.
21.
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αναθέσεως ανέρχεται σε τρία έτη και αρχίζει από την
ημέρα υπογραφής της, Εφόσον η Σύμβαση δεν καταγγέλλεται εγγράφως έξι μήνες πριν από τη
λήξη της, ανανεώνεται κάθε φορά για τρία ακόμα έτη. Ο Δικαιούχος έχει το δικαίωμα να
καταγγέλλει εν όλω ή εν μέρει τη σύμβαση ανάθεσης αναφορικά με τα δικαιώματα που
αναφέρονται στη σύμβαση ανάθεσής τους, ή κατηγορίες εξουσιών, ή είδη ερμηνειών/εκτελέσεων
της επιλογής τους για τις επικράτειες της επιλογής τους, ή να ανακαλούν οποιοδήποτε από τα
δικαιώματα, κατηγορίες εξουσιών ή ειδών ερμηνειών/εκτελέσεων από τον ΟΣΔ, ύστερα από
έγγραφη προειδοποίηση τριών (3) μηνών. Η καταγγελία παράγει αποτελέσματα όταν παρέλθει
τρίμηνο από την υποβολή της έγγραφης προειδοποίησης, ενώ οι συμβάσεις καταβολής αμοιβής,
που έχουν υπογραφεί πριν από την καταγγελία συνεχίζουν να ισχύουν έως τη λήξη της διάρκειάς
τους. Εάν υπάρχουν ποσά που οφείλονται σε δικαιούχο για πράξεις εκμετάλλευσης που έγιναν
πριν από τη λήξη ισχύος της σύμβασης ανάθεσης, ή την υποβολή καταγγελίας, ή την ανάκληση, ο
δικαιούχος διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του όπως αναγνωρίζονται στις
οικείες διατάξεις του ν.4481/2017 και το καταστατικό.
22.
O ΟΣΔ μπορεί να συστήνει ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης με οργανισμούς
συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων, εφόσον προβλέπεται από το νόμο, με σκοπό
την είσπραξη της εύλογης και ενιαίας αμοιβής που προβλέπεται στο άρθρο 49 Ν.2121/ 93 σε
απολύτως μη κερδοσκοπική βάση, του οποίου τις καταστατικές διατάξεις θα αποφασίζει το ΔΣ με
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΣΔ και στον οποίο αναθέτει κατ’ αποκλειστικότητα, ιδίως, να
διαπραγματεύεται, να χορηγεί άδειες, να συμφωνεί το ύψος των αμοιβών, να προβάλλει τις
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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.
23.
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του
του παρόντος καταστατικού και του νόμου 4481/2017 υπόκειται στις διατάξεις του ν. 2472/1997
όπως ισχύει.
24.
Ο ΟΣΔ οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του νόμου 2121/93, του νόμου 4481/2017, του
καταστατικού και του κανονισμού διανομής, όπως εκάστοτε ισχύουν καθώς και τις διατάξεις περί
προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία ο ΟΣΔ επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνον
για την εκπλήρωση των νομίμων καθηκόντων υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων του στα πλαίσια
εκπλήρωσης του σκοπού του.
25.
Η Σύμβαση Ανάθεσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κατά τόπον αρμόδια για την
εκδίκαση των διαφορών που αναφύονται μεταξύ των μερών στα πλαίσια της Σύμβασης
Αναθέσεως είναι τα δικαστήρια Αθηνών, στην περιφέρεια των οποίων έχει την έδρα του ο ΟΣΔ,
ασχέτως του τρόπου εκπληρώσεως της παρούσας.
26.
Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι όλοι οι όροι της παρούσης συμβάσεως
εκφράζουν τη βούλησή τους και παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να ακυρώσουν ή να
διαρρήξουν το παρόν για οποιαδήποτε αιτία από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 140, 178, 179 και
388 του Αστικού Κώδικα.
27.
Αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης το καταστατικό και ο κανονισμός
διανομής του ΟΣΔ, όπως ισχύουν ή τυχόν τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης
ανάθεσης, αναρτώνται στον ιστότοπο του ΟΣΔ και κοινοποιείται στο Δικαιούχο κάθε
τροποποίηση.
28.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και αφού βεβαιώθηκε και υπογράφηκε,
κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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