
Email από GEA προς ΕΕΤΕΠ 

Ενημέρωση σχετικά με την πορεία της Συμφωνίας GEA-

ΕΕΤΕΠ - Τελευταία παράταση έως 30-11-2017(2) 

 

Νοεμ 15 τις 3:19 μ.μ. 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

  

Όπως ήδη γνωρίζετε με την από 3/6/2017 συλλογική συμφωνία μεταξύ του 

Οργανισμού GEA και της Ένωσης με την επωνυμία ¨ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ" συμφωνήθηκε ο καθορισμός και η 

καταβολή των οφειλόμενων στον GEA αμοιβών συγγενικών δικαιωμάτων για 

την τηλεοπτική μετάδοση φωνογραφημάτων από τα μέλη σας. Από τα 38 μέλη 

της Ένωσής σας προσχώρησαν ήδη τα 24 στην εν λόγω συλλογική συμφωνία. 

  

Σημειωτέον ότι βάσει της ως άνω συμφωνίας θα έπρεπε να έχει ήδη 

καταβληθεί η εύλογη αμοιβή για τα έτη από το 2011 έως το 2015 ύψους 850 

ευρώ πλέον ΦΠΑ από τουλάχιστον 20 μέλη σας, έως την 30η Ιουλίου 2017. 

Εντούτοις, μέχρι και σήμερα η συμφωνηθείσα εύλογη αμοιβή για τα έτη από το 

2011 έως το 2015 έχει καταβληθεί  από 17 μέλη της Ένωσής σας. 

  

Ομοίως, βάσει της ως άνω συμφωνίας έως την 30η Ιουλίου 2017 θα έπρεπε να 

έχει καταβληθεί η εύλογη αμοιβή για το έτος 2016 τουλάχιστον από 20 

μέλη, αναλόγως με τον τρόπο τιμολόγησης που θα προέκυπτε από την 

εκκαθάριση των ισολογισμών του έτους 2016, είτε στην περίπτωση της  

ελάχιστης αμοιβής ολοσχερώς έως τις 30/7/2017, είτε  στην περίπτωση της 

εφαρμογής ποσοστού για τον υπολογισμό του ύψους της εύλογης αμοιβής 

καταβολή της πρώτης δόσης έως τις 30/7/2017. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα η 

συμφωνηθείσα εύλογη αμοιβή για το έτος 2016 έχει καταβληθεί μόνο από 6 

μέλη της Ένωσής σας, ενώ τα οικονομικά στοιχεία για το έτος 2016 έχουν 

κοινοποιηθεί σε εμάς μόνο από 10 μέλη της Ένωσής σας.  

  

Σε συνέχεια των ανωτέρω και με βάσει το γεγονός ότι απαραίτητη προϋπόθεση 

για να τεθεί σε εφαρμογή και να ισχύσει η μεταξύ ημών Συλλογική Συμφωνία 

ήταν να προσχωρήσουν σε αυτήν τουλάχιστον 20 μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Π. το 

αργότερο έως την 30η Ιουλίου 2017 και να παραμείνουν προσχωρημένα σε 

αυτήν καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος της 20 μέλη, σας ενημερώνουμε ότι ο 

Οργανισμός θα διατηρήσει τους όρους της μεταξύ ημών Συλλογικής Συμφωνίας 

για τα μέλη της Ένωσης που θα προσχωρήσουν και θα τιμολογηθούν για την 

εύλογη αμοιβή των ετών 2015 και 2016 το αργότερο έως και την 30η 

Νοεμβρίου 2017.   

  



Σε κάθε άλλη περίπτωση  ο Οργανισμός μας διατηρεί το δικαίωμα να 

διεκδικήσει την εύλογη αμοιβή με βάση το νομίμως δημοσιευμένο αμοιβολόγιό 

του, χωρίς να δεσμεύεται από τους όρους της από 3/6/2017 Συλλογικής 

Συμφωνίας. 

  

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την κοινοποίηση της παρούσας σε όλα τα 

μέλη σας. 

  

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. 

GEA 


