Νέο Ψυχικό, 1η Μαΐου 2014
Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ότι ο Οργανισμός GEA αποδέχτηκε την πρόταση των
Συλλόγων Επαγγελματιών Τήνου, αναφορικά με το ύψος και τον τρόπο εξόφλησης
της εύλογης αμοιβής που δικαιούται να εισπράξει ο Οργανισμός από τους χρήστες
ηχογραφημένης μουσικής, στα πλαίσια της συμφωνίας μεταξύ των Συλλόγων και
του GEA, όπως αυτή αποτυπώνεται στο από 05/03/2014 ηλεκτρονικό μήνυμα του
Προέδρου του Συλλόγου, κ. Ανδρέα Τσιμέκη. Η εν λόγω συμφωνία αποτυπώνεται
ως εξής:
1.

Για όλες τις επιχειρήσεις-μέλη των Συλλόγων να ισχύσει η ελάχιστη δυνατή
χρέωση, ανάλογα με την κατηγορία του αμοιβολογίου στην οποία ανήκουν.

2.

Για τις οφειλές από την έναρξη δραστηριότητας των επιχειρήσεων μέχρι και
το 2011, θα γίνει συμψηφισμός όλων των ετών σε ένα έτος με έκπτωση
70% , η δε εξόφληση θα πραγματοποιηθεί άμεσα, μέχρι 25 Ιουλίου 2014.

3.

Για το 2012 ο Οργανισμός θα προβεί σε έκπτωση 30% επί της χρέωσης του
όρου ένα (1) , η δε εξόφληση θα πραγματοποιηθεί μέχρι 25 Ιουλίου 2014.

4.

Για

το

2013

η
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εξόφληση

της

συμφωνηθείσας

εύλογης

αμοιβής

θα

επίσης σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη μέχρι 22

Αυγούστου 2014 και η δεύτερη μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2014. Σε περίπτωση
που η εξόφληση της συμφωνηθείσας εύλογης αμοιβής για το έτος 2013 θα
πραγματοποιηθεί με εφάπαξ καταβολή μέχρι και τις 22 Αυγούστου 2014 ο
Οργανισμός θα εφαρμόσει έκπτωση 10%.
5.

Για το 2014, ο Οργανισμός θα εφαρμόσει έκπτωση 10% επί της χρέωσης του
όρου ένα (1), η δε εξόφληση θα πραγματοποιηθεί

μέχρι 29 Σεπτεμβρίου

2014. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η εξόφληση θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης
με συνεργάτες από τα κεντρικά.
6.

Η παρούσα συμφωνία ισχύει μέχρι και την 31η/12/2015.

7.

Η συμφωνία δεν αποτελεί αποκλειστική συμφωνία μεταξύ του GEA και των
Συλλόγων Επαγγελματιών Τήνου και δεν δεσμεύει τον Οργανισμό στις
συμφωνίες του με έτερες ενώσεις, φορείς, σωματεία, χρήστες κλπ.

8.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη των Συλλόγων Επαγγελματιών Τήνου
το οποίο εμπίπτει στην παρούσα συμφωνία δεν τηρήσει τους όρους της
συμφωνίας ως προς τις χρεώσεις και τις προθεσμίες εξόφλησης, τίθεται
αυτόματα εκτός συμφωνίας και ο Οργανισμός θα διεκδικήσει την εύλογη
αμοιβή με βάση το νομίμως δημοσιευμένο αμοιβολόγιό του, χωρίς να
δεσμεύεται

από

την

παρούσα

συμφωνία

και

τις

δια

της

παρούσης

καθοριζόμενες χρεώσεις.
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Ως κριτήρια για τον καθορισμό και την αποδοχή των ανωτέρω
αμοιβών, οι οποίες είναι σημαντικά μειωμένες από αυτές που προβλέπει το
νομίμως
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προσχωρήσουν οικειοθελώς σε συμφωνία με τον Οργανισμό, ο αριθμός των
οποίων εκτιμάται ότι θα ανέλθει τουλάχιστον στις 100, καθώς και οι
υφιστάμενες σήμερα οικονομικές συνθήκες.
Η παρούσα επιστολή - συμφωνία θα αποσταλεί με πρωτοβουλία του GEA σε
όλα τα μέλη των Συλλόγων Επαγγελματιών Τήνου, κατόπιν συνεννόησης με τους
Προέδρους των Συλλόγων , κ. Τσιμέκη Ανδρέα, κ. Μωραΐτη Αντώνιο και κ.
Αρμακόλλα Δημήτριο.
Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με τιμή,
Για τον GEA,
Τμήμα Αδειοδότησης Δημόσιας Εκτέλεσης
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