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Άρθρο 32 Α: Αξίωση 
πρόσθετης αμοιβής

Άρθρο 39Α: 
Εναλλακτικές 

διαδικασίες επίλυσης 
διαφορών

- Για διαφορές των 
Άρθρων 15 Α και 32 Α : 
Δυνατότητα προσφυγής 

σε Εκούσια 
Διαμεσολάβηση

Άρθρο 15Α: Υποχρέωση 
διαφάνειας

- Τακτική ενημέρωση του 
δημιουργού/ερμηνευτή τουλάχιστον 1 
φορά το έτος με επικαιροποιημένες, 

σχετικές  και επαρκείς πληροφορίες για 
την  εκμετάλλευση του έργου από τον 
πρώτο αντισυμβαλλόμενο και τους 

διαδόχους (αδειούχους και 
υποαδειούχους) αυτού 

Άρθρο 32: Αμοιβή του δημιουργού

- Δέουσα και αναλογική

- Υποχρεωτικά Ποσοστιαία αμοιβή: Βάση 
υπολογισμού τα ακαθάριστα έσοδα ή τα έξοδα ή 

συνδυασμός αυτών

- Κατ’ εξαίρεση: ορισμένο ποσό (κατ’ αποκοπήν
αμοιβή) στις προβλεπόμενες στη διάταξη 

περιπτώσεις 

- Η αμοιβή καταβάλλεται αποκλειστικά από τον 
αρχικό αντισυμβαλλόμενο – Η διάταξη δεν 

προβλέπει υποχρέωση των διαδόχων του αρχικού 
αντισυμβαλλόμενου

- Η διάταξη (άρα και η υποχρεωτική πρόβλεψη για 
ποσοστιαία αμοιβή) πλέον αφορά και τους 

ερμηνευτές/εκτελεστές (46 παρ.6 Ν. 2121/1993)



ΑΡΘΡΟ 32Α

ΑΞΙΩΣΗ 
ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ 
ΑΜΟΙΒΗΣ
(ΑΡΘΡΟ 20 
ΟΔΗΓΙΑΣ 
2019/790)

Άρθρο 32Α Ν.2121/1993:

«1. Ελλείψει συμφωνίας, η οποία να προκύπτει από συλλογικές
διαπραγματεύσεις σε ισχύ και να προβλέπει μηχανισμό χορήγησης της
πρόσθετης αμοιβής που προβλέπεται στο παρόν, ο δημιουργός,
αυτοπροσώπως ή μέσω ειδικού πληρεξουσίου του, δικαιούται να αξιώνει
πρόσθετη, κατάλληλη και δίκαιη αμοιβή από το μέρος με το οποίο έχει συνάψει
σύμβαση εκμετάλλευσης ή έχει παραχωρήσει άδεια εκμετάλλευσης ή σύμβαση
μεταβίβασης των περιουσιακών του δικαιωμάτων προς τον σκοπό της
εκμετάλλευσης ή από τους διαδόχους του μέρους αυτού, όταν η αμοιβή, η
οποία είχε αρχικά συμφωνηθεί, αποδεικνύεται δυσανάλογα χαμηλή σε
σύγκριση με όλα τα επακόλουθα σχετικά έσοδα που προέρχονται από την
εκμετάλλευση του έργου. Για τον καθορισμό της αμοιβής λαμβάνονται υπόψη
οι ειδικές συνθήκες κάθε περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής
του δημιουργού, καθώς και οι ιδιαιτερότητες και οι πρακτικές αμοιβής των
διαφορετικών τομέων περιεχομένου.

2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται σε συμφωνίες που συνάπτονται από οργανισμούς
συλλογικής διαχείρισης και ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, καθώς και από
άλλες οντότητες για τις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 2 του ν. 4481/2017 (Α’
100).

3. Οποιαδήποτε παραίτηση ή συμβατικός περιορισμός των δικαιωμάτων του
δημιουργού που προβλέπονται στην παρ. 1 είναι άκυρη. Την ακυρότητα μπορεί
να επικαλεστεί μόνο ο δημιουργός.»

Διάταξη Αναγκαστικού Δικαίου – σχετική ακυρότητα υπέρ του δημιουργού
ή του ερμηνευτή/εκτελεστή



ΑΡΘΡΟ 32Α

ΑΞΙΩΣΗ 
ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ 
ΑΜΟΙΒΗΣ
(ΑΡΘΡΟ 20 
ΟΔΗΓΙΑΣ 
2019/790)

Ratio: Δεδομένου ότι ο δημιουργός και ο ερμηνευτής αποτελούν τα ασθενέστερα

διαπραγματευτικά μέρη, η διάταξη αυτή επιδιώκει να γεφυρώσει το «value gap» μεταξύ
της οικονομικής αξίας των δικαιωμάτων κατά την υπογραφή της σύμβασης βάσει της δυνητικής
εκμετάλλευσης του έργου/ερμηνείας και της πραγματικής αξίας που προέκυψε από την

εκμετάλλευσή τους.

Εν δυνάμει «υποκατάσταση» των «best-seller clauses» που προϋπήρχαν στις έννομες τάξεις

κάποιων κρατών-μελών της ΕΕ (π.χ. Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία,Πορτογαλία, Πολωνία,

Ουγγαρία)

Δογματική προέλευση: ΑΚ 288 για καλόπιστη εκπλήρωση παροχής [κατά μία άποψη και ΑΚ
388 (ανατροπή του δικαιοπρακτικού θεμελίου) – όμως εσφαλμένα γιατί η διάταξη του άρθρου
32 Α δεν προϋποθέτει απρόοπτη/απρόβλεπτη εμπορική επιτυχία του έργου/ερμηνείας που για
να την θεμελιώσει ο δημιουργός/ερμηνευτής θα πρέπει να αποδείξει ότι η επιτυχία του
έργου/ερμηνείας του δεν μπορούσε να προβλεφθεί ]

Προσανατολισμός του νομοθέτη (σε συνδυασμό με την αιτιολογική σκέψη 78 της οδηγίας) σε
συλλογικές συμφωνίες μεταξύ επαγγελματικών συλλογικών φορέων ή επαγγελματικών
συλλογικών φορέων δημιουργών /ερμηνευτών και μεμονωμένων χρηστών . Εφαρμογή του

άρθρου σε ατομικές συμβάσεις όταν δεν υφίστανται συλλογικές συμφωνίες.

Το περιεχόμενο του άρθρου 32Α (αναφορά σε ατομικές συμβάσεις και αρχική συμφωνηθείσα
αμοιβή) σε συνδυασμό με την παρ (2) απομακρύνει το ενδεχόμενο (αν και δεν υφίσταται ρητή
απαγόρευση) οι συλλογικές συμφωνίες στις οποίες αναφέρεται η παρ.1 να μπορούν να

συναφθούν από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης.



ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ

Το άρθρο 32Α Ν.2121/1993 που αφορά την αξίωση πρόσθετης
αμοιβής ισχύει από τις 07.06.2021 για νέες συμβάσεις μεταβίβασης
ή παραχώρησης άδειας χρήσης δικαιωμάτων και δεν φαίνεται να
εφαρμόζεται σε συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από αυτή την
ημερομηνία (Άρθρο 68 Α παρ.5 του Ν. 2121/1993).

Ειδικά η υποχρέωση διαφάνειας (Άρθρο 15 Α του Ν. 2121/1993)
ενεργοποιείται από τις 07.06.2022 και εφεξής για συμβάσεις
παραχώρησης άδειας ή μεταβίβασης δικαιωμάτων που έχουν
καταρτισθεί από τις 07.06.2021 και έπειτα (Άρθρο 68 Α παρ.7 του Ν.
2121/1993).

Στις έννομες τάξεις κάποιων κρατών – μελών, η διάταξη για την
αξίωση πρόσθετης αμοιβής έχει αναδρομική ισχύ (π.χ. Γερμανία:
section 133(2) German Copyright Act).



ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 32A

Αφορά συμβάσεις ατομικής διαχείρισης των δημιουργών-
ερμηνευτών με αντισυμβαλλόμενο τον πρώτο στην αλυσίδα

εκμετάλλευσης του έργου/ερμηνείας χρήστη.

Δεν εφαρμόζεται σε συμφωνίες μεταξύ ΟΣΔ/ΑΟΔ και χρηστών

(άρθρο 32Α παρ.2 Ν.2121/1993)

O δημιουργός/ερμηνευτής (ή ο ειδικός πληρεξούσιος αυτών)
δεν μπορεί να διεκδικήσει την πρόσθετη αμοιβή του Άρθρου
32Α όταν υφίσταται συλλογική συμφωνία (αντικείμενο
συλλογικών διαπραγματεύσεων) που προβλέπει μηχανισμό
χορήγησης πρόσθετης αμοιβής κατά τα αναφερόμενα στο

Άρθρο 32Α.

Αμφισβητείται κατά πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματική μία συλλογική
συμφωνία από συλλογικές δομές (αντιπροσωπευτικές οργανώσεις), όταν τα
κριτήρια εφαρμογής της πρόσθετης αμοιβής έχουν ατομικό χαρακτήρα
(ουσιώδης συμβολή, προφανής δυσαναλογία αμοιβής εσόδων, ειδικές

συνθήκες του τομέα περιεχομένου κλπ) και κρίνονται κατά περίπτωση.



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ
1) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

α) Δημιουργοί ( όλες οι κατηγορίες δημιουργών των έργων του άρθρου 2 του ν.2121/93 για το σύνολο των
δικαιωμάτων του άρθρου 3 του Ν.2121/93 με μόνη την εξαίρεση που αναφέρεται παρακάτω)

β) Ερμηνευτές ή Εκτελεστές καλλιτέχνες (αναλογική εφαρμογή βάσει άρθρου 46 παρ.6 του Ν.2121/1993)

ή Ειδικός πληρεξούσιος των φυσικών προσώπων (δημιουργού ή του ερμηνευτή/εκτελεστή) Στο άρθρο 20 της Οδηγίας
790/2019 γίνεται γενική αναφορά σε εκπροσώπους (“representatives”) με σαφή προσανατολισμό κατά την
Αιτιολογική Σκέψη 78 σε συλλογικές δομές (όπως συνδικάτα, σωματεία κλπ.)

Εξαιρούνται οι δημιουργοί προγραμμάτων Η/Υ κατά την έννοια του Άρθρου 2 της Οδηγίας 2009/24, ανεξαρτήτως
της συμβατικής σχέσης υπό την οποία δημιουργείται το πρόγραμμα Η/Υ (π.χ. σύμβαση εξαρτημένης εργασίας,
ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου κλπ) (βλ. Άρθρο 45 παρ.3 Ν. 2121/1993).

Η διάταξη εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο δημιουργός/ερμηνευτής έχει συστήσει εταιρεία για την
εκμετάλλευση των πνευματικών/συγγενικών δικαιωμάτων του, η οποία συμβάλλεται με τον αρχικό αντισυμβαλλόμενο
(Αιτιολογική Σκέψη 72).

2) ΥΠΟΧΡΕΟΙ:

α) Αρχικός αντισυμβαλλόμενος του δημιουργού ή ερμηνευτή/εκτελεστή,

β) Διάδοχοι αυτού (από μεταβίβαση, σύμβαση ή άδεια εκμετάλλευσης -ενοχή εκ του νόμου)



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ

Η εξαίρεση των δημιουργών προγραμμάτων Η/Υ καταλαμβάνει και τους δημιουργούς που έχουν συνεισφέρει δημιουργικές

συμβολές σε έργα πολυμέσων (π.χ. γραφικά, ηχητικά, κείμενα κλπ. σε videogames);

Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι δημιουργοί (ηχητικών στοιχείων, γραφικών κλπ.) δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή της διάταξης
32Α.

Θα μπορούσε να θεωρηθεί ειδικός πληρεξούσιος ο ΟΣΔ στον οποίο έχει αναθέσει την διαχείριση των δικαιωμάτων του ο

δημιουργός/ερμηνευτής εάν στην σύμβαση ανάθεσης γίνεται ρητή αναφορά στην πρόσθετη αμοιβή του άρθρου 32Α;

Φαίνεται ότι δεν θα μπορούσε.

Η αναφορά του νομοθέτη σε ατομικές συμβάσεις και στην αμοιβή που είχε αρχικά συμφωνηθεί μεταξύ του δημιουργού και του
πρώτου στην αλυσίδα εκμετάλλευσης του έργου/ερμηνείας, η παρ.2 της διάταξης που εξαιρεί από την εφαρμογή της αξίωσης
για πρόσθετη αμοιβή τις συμφωνίες των ΟΣΔ (προφανώς λόγω του μη χαρακτηρισμού των ΟΣΔ ως ασθενούς
διαπραγματευτικού μέρους), ο σαφής προσανατολισμός της Αιτιολογικής Σκέψης 78 στις επαγγελματικές οργανώσεις ως
συλλογικές δομές, η νομιμοποίηση των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων να εκκινούν την διαδικασία διαμεσολάβησης του
άρθρου 39Α του Ν.2121/93 σε συνδυασμό με την Αιτιολογική Σκέψη 79, φαίνεται να αποκλείουν την εμπλοκή των ΟΣΔ στην

διεκδίκηση της πρόσθετης αμοιβής.

3) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ:



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ
Με τον όρο «διάδοχοι» θεωρούνται μόνοι οι ειδικοί διάδοχοι (από μεταβίβαση) των δικαιωμάτων των
δημιουργών/ερμηνευτών ή και οι αδειούχοι και υποαδειούχοι αυτών;

Φαίνεται ότι η αρχική στόχευση (Πρόταση Οδηγίας) αφορούσε μόνο τον αρχικό αντισυμβαλλόμενο (και ερμηνευτικά και
το διάδοχο από μεταβίβαση, που είχε αποκτήσει το σύνολο των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης-buy out). Ωστόσο, η
τελική διατύπωση της Οδηγίας και του νόμου ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο, δεν προβαίνει σε κάποια διάκριση ή
περιορισμό, ενώ στην δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 15Α για την υποχρέωση διαφάνειας (άρθρο 19 παρ 2 και
Αιτιολογική Σκέψη 76 της Οδηγίας) υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στους υποαδειούχους. Επομένως, είναι σαφές ότι

το Άρθρο 32Α καταλαμβάνει όλους τους διαδόχους, αδειούχους και υποαδειούχους.

Μπορεί να στραφεί ο δικαιούχος κατευθείαν κατά των διαδόχων ή πρέπει υποχρεωτικά να στραφεί πρώτα κατά του
αρχικού αντισυμβαλλομένου του;

Η διάταξη δεν περιέχει σχετική πρόβλεψη, σε αντίθεση με το άρθρο 15Α παρ.1&2 Ν.2121/1993 για την υποχρέωση
διαφάνειας, όπου προβλέπεται ότι ο δικαιούχος πρέπει να στραφεί αρχικά στον πρώτο αντισυμβαλλόμενο. Στην πράξη
όμως, με δεδομένο ότι ο δημιουργός/ερμηνευτής χρειάζεται τα οικονομικά στοιχεία των εσόδων προκειμένου να
προχωρήσει στην διεκδίκηση της πρόσθετης αμοιβής, θα πρέπει να στραφεί κατά του πρώτου αντισυμβαλλόμενου

(εξωδικαστικά ή μέσω της δικαστικής οδού).



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ
Υπόχρεοι μπορούν να είναι όλοι οι δικαιοδόχοι, αδειούχοι ή/και οι υποαδειούχοι στην αλυσίδα εκμετάλλευσης του έργου ή της ερμηνείας
(χωρίς να απαλλάσσει η καταβολή από τον έναν, τους υπόλοιπους); Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του υποχρέου της πρόσθετης αμοιβής;

Κρίσιμο είναι σε ποιου διαδόχου το έσοδο εντοπίζεται δυσαναλογία σε σύγκριση με την αρχική αμοιβή του δημιουργού/ερμηνευτή. Εάν υπάρχει 
δυσαναλογία με έσοδα που έχουν περισσότερα πρόσωπα στην αλυσίδα εκμετάλλευσης, φαίνεται ο δημιουργός/ερμηνευτής να μπορεί να αξιώσει 
πρόσθετη αμοιβή κατά όλων των «πλουτισάντων» προσώπων στην αλυσίδα.

Εάν καταβάλει είτε ο αρχικός αντισυμβαλλόμενος είτε ένας εκ των διαδόχων την πρόσθετη αμοιβή, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά
προηγούμενων ή επόμενων εκμεταλλευόμενων στην αλυσίδα ή απαλλάσσονται οι υπόλοιποι; Δύναται ενδοσυμβατικά κάποιος από τους
υπόχρεους της καταβολής της πρόσθετης αμοιβής (π.χ. ένας υποαδειούχος) να μετακυλήσει την υποχρέωσή του στον προηγούμενο ή στον
επόμενο της αλυσίδας εκμετάλλευσης;

Η διάταξη του Άρθρου 32Α δεν φαίνεται να θεμελιώνει ενοχή εις ολόκληρον μεταξύ του αρχικού αντισυμβαλλόμενου του δημιουργού-ερμηνευτή
και των διαδόχων του (βλ. ΑΚ 480: Εν αμφιβολία δεν υπάρχει ενοχή εις ολόκληρον σε διαιρετή παροχή) ούτε αναδοχή χρέους.

Επομένως, εναπόκειται στους διαφόρους κρίκους της αλυσίδας εκμετάλλευσης να καθορίσουν συμβατικά τυχόν μετακύληση της
ευθύνης/υποχρέωσης στην μεταξύ τους εσωτερική σχέση, υπό την επιφύλαξη όμως ότι η αξίωση πρόσθετης αμοιβής του δημιουργού/ερμηνευτή
είναι διάταξη αναγκαστικού δικαίου (δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή περιοριστεί συμβατικά). Στη Γερμανία η αντίστοιχη διάταξη (section 32a § 2
German Copyright Act) προβλέπει ρητά την εκ του νόμου υποκατάσταση-αναδοχή χρέους του τρίτου εκμεταλλευόμενου στη θέση του αρχικού
αντισυμβαλλόμενου του δημιουργού/ερμηνευτή, στην περίπτωση που η δυσαναλογία μεταξύ αμοιβής-εσόδων προκύπτει από τα έσοδα που
αποκόμισε ένας τρίτος εκμεταλλευόμενος στην αλυσίδα εκμετάλλευσης, οπότε ο τελευταίος ευθύνεται απευθείας απέναντι στον

δημιουργό/ερμηνευτή, ενώ ο αρχικός αντισυμβαλλόμενος απαλλάσσεται από την ευθύνη.



ΑΝΤΙΚΕIΜΕΝΟ 
ΑΞIΩΣΗΣ

Αμοιβή: 

α) πρόσθετη: πρόκειται για πρόσθετη αμοιβή της αρχικής δέουσας
και αναλογικής αμοιβής (κατά κανόνα ποσοστιαίας) του
δημιουργού/ερμηνευτή κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 32

Ν.2121/1993

β) κατάλληλη και δίκαιη: η διάταξη δεν ορίζει την πρόσθετη αμοιβή
ως «αναλογική» (όπως ισχύει στο Άρθρο 32) -> άρα μπορεί να

συνίσταται είτε σε ποσοστό είτε σε κατ’ αποκοπήν ποσό.

Φύση Αξίωσης: Πρόκειται για ενοχή εκ του νόμου, αφού η
υποχρέωση καταβολής πρόσθετης αμοιβής καταλαμβάνει και τρίτους
(διαδόχους του αρχικού αντισυμβαλλόμενου του
δημιουργού/ερμηνευτή υπό την μορφή των δικαιοδόχων , αδειούχων,

υποαδειούχων κλπ)



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΑΞIΩΣΗΣ

Εάν η αρχική συμβατική αμοιβή δεν ήταν «δέουσα και
αναλογική»( π.χ καθορίσθηκε σε εφάπαξ ποσό αντί για
ποσοστό), νομιμοποιείται ο δικαιούχος να αξιώσει την
πρόσθετη αμοιβή του 32Α και μέσω αυτής να καλύψει το
value gap που έχει δημιουργηθεί ή να επικαλεσθεί την
ακυρότητα του σχετικού όρου και να διεκδικήσει με βάση
το άρθρο 32 δέουσα και αναλογική αμοιβή;

Η διεκδίκηση πρόσθετης αμοιβής προϋποθέτει νόμιμη
(δέουσα και αναλογική) αρχική αμοιβή. Διαφορετικά
φαίνεται ότι ο δημιουργός/ερμηνευτής θα πρέπει να
προσβάλλει ως άκυρο τον σχετικό όρο της σύμβασής του
βάσει του Άρθρου 32 και όχι να διεκδικήσει την

πρόσθετη αμοιβή του 32Α.

Προβληματισμοί: 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 32Α

1) Δυσαναλογία αρχικής αμοιβής και εσόδων από την 

εκμετάλλευση: 

•Πρέπει να υπάρχει σημαντική δυσαναλογία (βλ. Αιτιολογική Σκέψη 78
«προδήλως» δυσανάλογα χαμηλή)

•Κρίσιμος χρόνος για την αξιολόγηση του δυσανάλογα χαμηλού της αμοιβής δεν
είναι ο χρόνος κατάρτισης της σύμβασης, αλλά ο χρόνος κατά τον οποίο
προέκυψαν τα έσοδα από την εκμετάλλευση (πραγματική οικονομική αξία του
δικαιώματος)

•Παραδείγματα δυσαναλογίας από άλλες έννομες τάξεις που προέβλεπαν
νομοθετικά «best seller clauses» και πριν την Οδηγία:

• (i) Γαλλία: βλάβη μεγαλύτερη από 7/12 λόγω ζημίας (σε σχέση με αυτό που
έπρεπε να λάβει ως αμοιβή) επειδή ο δημιουργός δεν έλαβε υπόψη τα
πραγματικά δεδομένα τα οποία αν είχαν ληφθεί υπόψη θα δικαιολογούσαν μία
υψηλότερη αμοιβή ή ανεπαρκούς πρόβλεψης των προσόδων του έργου (αφορά
μόνον τις περιπτώσεις που η αρχική αμοιβή ήταν εφάπαξ, L.131-5 French

Intellectual Property Code)

•(ii) Γερμανία: Νομολογιακά έχει κριθεί υφίσταται συνήθως δυσαναλογία όταν
αποδεικνύεται απόκλιση από 50% και άνω σε σχέση με το συνήθως
καταβαλλόμενο ποσό στην σχετική αγορά.
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2) Αρχική Αμοιβή: 

• Εξετάζεται η αμοιβή που είχε αρχικά συμφωνηθεί στη σύμβαση μεταβίβασης ή
παραχώρησης σύμβασης ή άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων επί του έργου ή

της ερμηνείας.

• Πρακτική εφαρμογή κυρίως όταν η αρχική αμοιβή ήταν εφάπαξ ποσό ή
ποσοστό πολύ μικρότερο από το συνήθως καταβαλλόμενο από την αγορά για
αντίστοιχου είδους έργο/ερμηνεία ή ποσοστό επί των εξόδων (π.χ.
προϋπολογισμός ενός οπτικοακουστικού έργου) που καταλήγει εν τοις
πράγμασι να αποτελεί εφάπαξ αμοιβή. Στην ποσοστιαία αμοιβή μόνο σπάνια
μπορεί να εφαρμοστεί λόγω της μη οικονομικής αποξένωσης του

δημιουργού/ερμηνευτή.

• Φαίνεται ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην «αρχική αμοιβή» το συνολικό έσοδο
του δημιουργού/ερμηνευτή από την συλλογική διαχείριση μέσω ΟΣΔ/ΑΟΔ των
δικαιωμάτων του (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που εκ του νόμου
διαχειρίζονται οι ΟΣΔ π.χ π.χ. εύλογη αμοιβή των άρθρων 18 και 49
Ν.2121/1993 κλπ). Ωστόσο, στην ad hoc κρίση του αρμόδιου δικαστηρίου ή κατά
την προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον του
διαμεσολαβητή (κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 39Α) σε κάθε συγκεκριμένη
περίπτωση, πιθανώς θα ληφθεί υπόψη το συνολικό έσοδο στο πλαίσιο της
πρόβλεψης της διάταξης ότι συνυπολογίζονται οι ιδιαιτερότητες και τις

πρακτικές αμοιβής της συγκεκριμένης αγοράς.



ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 32Α

• Παραδείγματα από άλλες έννομες τάξεις με «best seller clauses»:

(i) Γαλλία: Πριν την Οδηγία, η αξίωση για πρόσθετη αμοιβή υπήρχε μόνο όταν η
αρχική αμοιβή ήταν εφάπαξ (L. 131-5 French Intellectual Property
Code) δεδομένου ότι στην ποσοστιαία αμοιβή ο δημιουργός συνδέεται με την
επιτυχία και η κρατούσα νομολογία ήταν ότι διεκδικείτο αποκλειστικά από τον
πρώτο αντισυμβαλλόμενο του δημιουργού και όχι από τους διαδόχους αυτού.
Στην δυσαναλογία όμως λαμβανόταν υπόψη το σύνολο των εσόδων της
εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση παραβίασης της αρχής της ποσοστιαίας αμοιβής
(στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται κατ΄εξαίρεση η εφάπαξ) επέρχεται η
ακυρότητα του σχετικού όρου της αμοιβής και αναπροσαρμόζεται η αμοιβή
από εφάπαξ σε ποσοστιαία.

(ii) Γερμανία: Η πρόσθετη αμοιβή και πριν την Οδηγία εφαρμοζόταν όχι μόνο σε
περιπτώσεις κατ’ αποκοπήν αμοιβής, αλλά και σε περιπτώσεις ποσοστιαίας
αμοιβής, όταν η τελευταία προσδιορίζεται σε αδικαιολόγητα χαμηλό ποσοστό.
Έχει όμως νομολογιακά κριθεί ότι είναι λιγότερο πιθανό να θεμελιωθεί αξίωση
για πρόσθετη αμοιβή στις περιπτώσεις της ποσοστιαίας αμοιβής, δεδομένου
ότι η τελευταία αυξάνεται αναλογικά με τα έσοδα (BGH GRUR 2009, 939, 37,
Mambo No 5, BGH GRUR 2009, 1148, 23 Talking to Addison). Επίσης μετά
το 2002 υπήρχε δυνατότητα διεκδίκησης αυτής και έναντι των διαδόχων του
πρώτου αντισυμβαλλόμενου.
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3) Έσοδα (σε συνάρτηση με την υποχρέωση διαφάνειας Άρθρου 15Α

Ν.2121/93): 

• Φαίνεται ότι ως βάση υπολογισμού θα πρέπει να λαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα και όχι
τα καθαρά κέρδη ή έστω καθαρά έσοδα μετά την αφαίρεση κάποιων κατηγοριών εξόδων από

τα ακαθάριστα έσοδα.

• Αιτιώδης Σύνδεσμος: Η διάταξη αναφέρεται σε «όλα τα επακόλουθα σχετικά έσοδα που
προέρχονται από την εκμετάλλευση του έργου». Επομένως, θα πρέπει να συνεκτιμώνται
μόνο τα έσοδα που συνδέονται αιτιωδώς με την εκμετάλλευση του συγκεκριμένου έργου με
συνεκτίμηση των ειδικών συνθηκών (ιδιαιτερότητες και πρακτικές) του κάθε τομέα
περιεχομένου (μουσικός, εκδοτικός, οπτικοακουστικός κλπ) και της συμβολής του

δημιουργού/ερμηνευτή στην αποκόμιση του εσόδου.

• Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν το εάν ο εκμεταλλευόμενος το έργο/ερμηνεία με τις δικές

του προσωπικές ενέργειες, ικανότητες, δεξιότητες κλπ. έχει συμβάλει αιτιωδώς στην
εμπορική επιτυχία του έργου (π.χ. μεγάλη διαφημιστική δαπάνη για την προώθηση του
έργου/ερμηνείας) -> βλ. και αντίστοιχη ερμηνευτική προσέγγιση διατάξεων αδικαιολόγητου

πλουτισμού (ΑΚ 904 επ.) και διοίκησης αλλοτρίων (ΑΚ 730 επ.)

• Παραδείγματα από άλλες έννομες τάξεις με “best seller clauses”:

• (i) Γαλλία: Ως έσοδα λαμβάνονται υπόψιν τα ακαθάριστα έσοδα, δηλαδή το τίμημα που

καταβάλλει ο καταναλωτής για να αποκτήσει πρόσβαση στο έργο.

• (ii) Γερμανία: Ως έσοδα νοούνται τα ακαθάριστα έσοδα του δικαιοδόχου, χωρίς αφαίρεση
του κόστους παραγωγής, του κόστους διανομής και των λοιπών εξόδων (BGH GRUR 2018,
496, no. 33 - "Revenue"). Στην περίπτωση ενός έργου περίπλοκου και δαπανηρού, όπου
απαιτούνται αντίστοιχα υψηλότερα ειδικά έξοδα (όπως έξοδα προώθησης), αυτά δύνανται

(κατά περίπτωση) να αφαιρούνται από τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα.
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4) Ειδικές Συνθήκες κάθε περίπτωσης: 

• Το Άρθρο 32Α δεν θέτει κανένα περιορισμό ως προς
τα είδη των έργων ή ερμηνειών, τις κατηγορίες
εξουσιών/δικαιωμάτων ή/και τη συμβατική σχέση
μεταξύ δημιουργών-ερμηνευτών και των
αντισυμβαλλομένων τους (π.χ. σύμβαση ανεξαρτήτων
υπηρεσιών, σύμβαση έργου, σύμβαση εργασίας κλπ.)
- Εξαίρεση: δημιουργοί προγραμμάτων Η/Υ(άρθρο

45 παρ. 3 Ν. 2121/1993)

• Ad hoc κρίση: (i) Ειδικές συνθήκες κάθε περίπτωσης,

(ii) Σημασία Συμβολής του δημιουργού/ερμηνευτή,

(iii) Ιδιαιτερότητες και πρακτικές αμοιβής των
διαφορετικών τομέων περιεχομένου

• Πρακτική εφαρμογή κυρίως σε συμβάσεις μακράς
διάρκειας -> βλ. Αιτιολογική Σκέψη 78 Οδηγίας
2019/790
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 Παραδείγματα από άλλες έννομες τάξεις με “best seller clauses”:

(i) Γαλλία: Υποστηρίζεται ότι θα ήταν δυνατό να αξιολογηθεί η
δυσαναλογία και με βάση τις συνήθως καταβαλλόμενες αμοιβές
αναφορικά με τις οικείες εκμεταλλεύσεις, τα αμοιβολόγια των ΟΣΔ ή
και προηγούμενες συμβάσεις μεταξύ των ίδιων συμβαλλομένων

Περιπτώσεις αγωγών που δεν έχουν γίνει δεκτές από τα γαλλικά δικαστήρια
με εφαρμογή best seller clause:

•Ο δημιουργός κατά την σύναψη της σύμβασης είχε στη διάθεσή του όλα τα
στοιχεία για να καθορίσει την αμοιβή του σε σχέση με την καθοριζόμενη στην
σύμβαση εκμετάλλευση (TGI Annecy,10/09/1998),

•Ο δημιουργός ήταν φημισμένος στον τομέα του και δέχθηκε την χαμηλότερη
αμοιβή ενώ γνώριζε την συνήθως καταβαλλόμενη αμοιβή για την
συμφωνηθείσα εκμετάλλευση (CA Paris , 20/12/2006)

•Ο δημιουργός συμβλήθηκε εν πλήρη γνώση του χαμηλού της αμοιβής πλην
όμως η συναφθείσα σύμβαση του επέτρεψε να γίνει παγκοσμίως γνωστός
(CA Paris, 3/04/1990)

•Ο δημιουργός είχε κατά την σύναψη της σύμβασης την βοήθεια ενός ειδικού
(δικηγόρου, ατζέντη) και συνεπώς δεν μπορεί βάσιμα να επικαλεστεί άγνοια
περί των συνήθως καταβαλλόμενων αμοιβών για το συγκεκριμένο είδος
εκμετάλλευσης (CA Paris, 4/02/1998)

•H συμφωνηθείσα (χαμηλή) αμοιβή καθορίσθηκε με πρωτοβουλία του ίδιου
του δημιουργού (TGI Paris, 16/02/1980)
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(ii) Γερμανία: Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εάν η συμβολή
του δημιουργού είναι ουσιώδης ή μικρότερης σημασίας
(BGH GR.UR 2002, 153, 156 – Kinderhorspiele). Στην
περίπτωση των οπτικοακουστικών έργων και άλλων έργων
για τη δημιουργία των οποίων συμμετέχουν περισσότεροι
δημιουργοί και ερμηνευτές/εκτελεστές με μεγαλύτερες ή
μικρότερες συμβολές, δεν μπορεί να αξιωθεί πρόσθετη
αμοιβή για πολύ μικρής έκτασης/περιφερειακές συμβολές
ακόμη κι εάν η αρχική αμοιβή των εν λόγω δημιουργών ή
και ερμηνευτών/εκτελεστών αποδειχτεί δυσανάλογα
χαμηλή.

Έχει κριθεί ότι η συμβολή μεταγλωττιστή στην
μεταγλώττιση ενός σημαντικού πρωταγωνιστή είναι
ουσιώδης με δεδομένο ότι η φωνή αποτελεί ειδικό
προσωπικό χαρακτηριστικό (BGH GRUR 2012,1248 –
Pirates of the Caribbean).



ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ; 

Περιπτώσεις όπου είθισται η ποσοστιαία αμοιβή με καθορισμένα ποσοστά (και άρα
σπάνια θα προκύψει ανάγκη εφαρμογής του Άρθρου 32 Α):

(α) Εκδοτική Σύμβαση (Άρθρο 33 του Ν.2121/1993)

(β) Συμβάσεις συγγραφέων ή μεταφραστών θεατρικών έργων (Άρθρο 36 του Ν.2121/1993)

Δυσχέρεια εφαρμογής του Άρθρου 32 Α σε περιπτώσεις έργων/ερμηνειών με πολλούς
δημιουργούς/ και μεγάλη αλυσίδα εκμετάλλευσης (π.χ. οπτικοακουστικά έργα):

Πλην των κινηματογραφικών ταινιών όπου εφαρμόζεται η ποσοστιαία αμοιβή για σκηνοθέτη,
σεναριογράφο και κάποιους πρωταγωνιστές, η ποσοστιαία αμοιβή δεν εφαρμόζεται στις
τηλεοπτικές σειρές για λόγους μεταξύ άλλων πρακτικούς (πιθανός ισχυρισμός ότι εμπίπτει στις
εξαιρέσεις του άρθρου 32 του Ν.2121/93). Είναι αμφίβολο κατά πόσο οι ίδιοι οι δημιουργοί και
ερμηνευτές θα προτιμούσαν την ποσοστιαία αμοιβή (αδυναμία ελέγχου των εσόδων κλπ.).



ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ;

Ζητήματα που θα προκύψουν στην εφαρμογή:

Δυσκολία απόφασης δημιουργού/ερμηνευτή να στραφεί κατά χρήστη (οποιουδήποτε στην αλυσίδα
εκμετάλλευσης).

Συλλογή στοιχείων κατά το 15Α -> κοστοβόρα διαδικασία (πιθανώς έναντι πολλών χρηστών της αλυσίδας
εκμετάλλευσης σε διαφορετικά εθνικά δικαιικά συστήματα) με πιθανές καθυστερήσεις. Η μη πρόβλεψη
από τον εθνικό νομοθέτη ειδικής σύντομης διαδικασίας επίδειξης εγγράφων ή άλλης διαδικασίας
(ανάλογης του άρθρου 18 του Ν.2121/1993) δυσχεραίνει την κατάσταση.

Πιθανή εφαρμογή αντίστοιχων κριτηρίων με αυτά των best seller clauses σε Γαλλία και Γερμανία
καθιστά την επιτυχία της διεκδίκησης αμφίβολη.

Όσον αφορά τα μουσικά έργα:

Σε πολλές περιπτώσεις η αρχική αμοιβή του δημιουργού καθορίζεται από τον ΟΣΔ ή από μουσικό εκδότη
(εγγραφή και αναπαραγωγή σε υλικούς φορείς ήχου, συγχρονισμός κλπ.). Μη εφαρμογή της πρόσθετης
αμοιβής. Η διάταξη αναφέρεται σε ατομική σύμβαση.

Εφαρμογή της διάταξης σε κάποιες περιπτώσεις μεγάλων δικαιωμάτων (grand droits) ή δικαιωμάτων
(π.χ. συγχρονισμού) που η διαχείρισή τους δεν γίνεται από ΟΣΔ ή μουσικό εκδότη.
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fax:   210 3643348

22

mailto:ap@aplawfirm.gr
http://www.aplawfirm.gr/

