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ΚΑΤΑ

J

l.Του

Πανελληνίου

(ΠΑΣΚΕΔΙ),

που

Συνδέσμου
εδρεύει

στη

Καταστημάτων
Θεσσαλονίκη,

Εστίασης
Χειμάρας

30,

&Διασκέδασης
όπως

νόμιμα

εκπροσωπείται
2.Της Κωνσταντίνου

Νίκης,

με την ιδιότητά της, ως Προέδρου,

του Δ.Σ. του

ΠΑΣΚΕΔΙ
3.Της Καρασακαλίδου Κωνσταντίας, ως Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΠΑΣΚΕΔΙ
4.Του Παυλίδη Σάββα, ως Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. του ΠΑΣΚΕΔΙ
5.Του Ψηλού Εμμανουήλ, ως ταμία του Δ.Σ. του ΠΑΣΚΕΔΙ
6.Του Αυγουλιάρη Θωμά, μέλους του Δ.Σ. του ΠΑΣΚΕΔΙ
7. Του Καλιώρα Ηλία, υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων, του πρώτου εναγομένου και
εκδότης του επίσημου περιοδικού του πρώτου εναγομένου
τίτλο «150.000»
όλων κατοίκων Θεσσαλονίκης, Χειμάρας 30

σωματείου

με
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•

Ο πρώτος ενάγων είναι Οργανισμός συλλογική;

"""~

διαχείρισης και προστασίας

συγγενικών δικαιωμάτων των μουσικών ερμηνευτών/εκτελεστών.

των

Έχει συσταθεί από

τους Έλληνες μουσικούς και λειτουργεί με βάση το ν. 2121/93, κεφ, Ένατο, άρθρα
54 επ, περί Πνευματική; Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Έχει τη νομική
μορφή του αστικού
(σύμφωνα

συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης, μη κερδοσκοπικού,

με το Ν.1667/86

περί αστικών συν/σμών, όπως προβλέπεται

από το

Ν.2121/93, 54 επ.).
Έχει

εγκριθεί το καταστατικό

Ειρηνοδικείου

Αθηνών

και

του με την υπ'

καταχωρήθηκε

αριθ. 206/1994

απόφαση

του

στο οικείο μητρώο Συνεταιρισμών.

Χορηγήθηκε

η έγκριση για τη λειτουργία του, σύμφωνα με το άρΘρο 54 παρ. 4

Ν.2121/93

με την υπ' αριθ. Πρωτ. 1lO83/05.12.1997

απόφαση του Υπουργού

Πολιτισμού, αφού πληρώθηκαν όλες ου προϋποΘέσεις που θέτει
άρΘ. 54

επ,

όπως

αποτελεσματικότητα,

βιωσιμότητα,

ο νόμος 2121/93

συμβάσεις

ανάθεσης,

κανονισμός διανομής κλπ
Διοικείται,

εποπτεύεται

και ελέγχεται από τους ίδιους τους καλλιτέχνες μουσικού;

που αποτελούν τα μέλη του και είναι ο μοναδικό; οργανισμός αυτής της κατηγορίας
των δικαιούχων, ήτοι των μουσικών ερμηνευτών/εκτελεστών.
Ως ορίζει

ο νόμος περί αστικών συνεταιρισμών, η Γενική Συνέλευση των μελών

είναι το κυρίαρχο όργανο του ενάγοντα οργανισμού
εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού
με άμισΘες παροχές υπηρεσιών.

και από τα ίδια τα μέλη

και του το Εποπτικού Συμβουλίου,

ανά διετία

Οι πράξεις του Δ.Σ. ελέγχονται από το Εποπτικό

Συμβούλιο και τη Γ.Σ.
Ο πρώτος ενάγων οργανισμός,
αποκλειστικό

σύμφωνα με το Ν. 2121/1993, άρΘρο 54 επ., έχει ως

σκοπό τη διαχείριση και προστασία των περιουσιακών

δικαιωμάτων των Ελλήνων Μουσικών ερμηνευτών/εκτελεστών,

συγγενικών

αλλά και των ξένων

μουσικών, κατόπιν συμβάσεων ανάθεσης με τους αντίστοιχους ξένους οργανισμούς
συλλογική; διαχείρισης, όλων των οποίων οι ερμηνείεξ/εκτελέσευ; ραδιοτηλεοπτικά
μεταδίδονται/ δημόσια παρουσιάζονται
της Ελληνικής Επικράτειαξ,

στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο,

εντός

4
Α.2.
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Οι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος, όγδοος, ενάγοντες, έχουμε
εκλεγεί

μέλη του Δ.Σ. του πρώτου ενάγοντος,

γενικές

συνελεύσεις

από συνεχείς

των μελών του ενάγοντος

εκλογοαπολογιστικές

συνεταιρισμού

και μετά την

τελευταία συγκρότησή μας σε σώμα, ο δεύτερος εκ των εναγόντων
του ΔΣ, ο τρίτος ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, ο τέταρτος
πέμπτος

Ταμίας του ΔΣ,

είναι ο Πρόεδρος

Γεν. Γραμματέας του ΔΣ, ο

ο έκτος μέλος του ΔΣ, ο έβδομος μέλος του ΔΣ και ο

όγδοος μέλος του ΔΣ. Η εκλογή μας, ως μελών του ΔΣ,

είναι αποτέλεσμα της

κοινής αποδοχής του έργου μας από τους συναδέλφους μας και την επιτυχή διοίκηση
των υποθέσεων του οργανισμού μας. Βέβαια η δράση μας στο χώρο των ερμηνευτών
εκτελεστών για την προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων είναι ευρέως γνωστή
όχι μόνο στους μουσικούς αλλά και στους τραγουδιστές, συνθέτες στιχουργούς κλπ.
Δηλαδή στο χώρο θεάματος ακροάματος

είμαστε διακεκριμένοι

μουσικοί και

γνωστοί αγωνιστές από τη δεκαετία του 1970 για την προάσπιση των συμφερόντων
του κλάδου μας και την προσπάθεια νομοθετικής κατοχύρωσης των συγγενικών μας
δικαιωμάτων, Συμμετείχαμε με παρεμβάσεις στην νομοθετική εργασία του ν.1Ο75/80
και του ν.2121/93, ως εκπρόσωποι του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.

Α.3.
Εκτός από τον πρώτο

ενάγοντα,

υπάρχουν

άλλοι δύο ελληνικοί

οργανισμοί

συλλογικής διαχείρισης των ερμηνευτών εκτελεστών, ήτοι ο οργανισμός «ΕΡ ΑΤΩ
Οργανισμός

Συλλογικής

Διαχείρισης

Δικαιωμάτων

Ελλήνων

Τραγουδιστών

-

Ερμηνευτών ΣΥΝ π.Ε.» και ο «ΔΙΟΝΥΣΟΣ Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης
Δικαιωμάτων

Ελλήνων Ηθοποιών ΣΥΝ Π'Ε.» Και οι δύο

Συλλογικής

Διαχείρισης

εκτελεστών

έχουν συσταθεί με τη νομική μορφή του αστικού μη κερδοσκοπικού

συνεταιρισμού
ελέγχονται

και Προστασίας

περιορισμένης

ευθύνης,

Συγγενικών

ως άνω Οργανισμοί

ήτοι

Δικαιωμάτων

διοικούνται,

Ερμηνευτών

εποπτεύονται

και

από τα ίδια τα μέλη τους και τα ΔΣ αυτών αποτελούνται από αιρετά και

άμισθα μέλη, Οι δύο οι ως άνω οργανισμοί, όπως και ο ενάγων, είναι οι μόνοι και οι
αντιπροσωπευτικοί

οργανισμοί της κατηγορίας που εκπροσωπούν.

Ειδικά

αφορά

για

ό,τι

τον

φωνογραφημάτων (τραγουδιών),

ήχο,

ήτοι τη χρήση

υποχρεούμεθα

ο ενάγων, ο οργανισμός των τραγουδιστών
διαχείρισης των

και

εκμετάλλευση

των

εκ του νόμου, (άρθρ. 49 ν.2121(93) (\

«Ερατώ» και ο οργανισμός συλλογικής \

Ελλήνων παραγωγών υλικών φορέων ήχων ή

ήχου και εικόνα;

~

\ ί
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ρ,.,
«CJRAMMO» (δισκογραφικέξ

εταιρείες),

να συνεργαζόμαστε,

καθορισμό της εύλογης αμοιβής για τη ραδιοτηλεοπτική
τρόπο καθώς και τη δημόσια παρουσίαση στο κοινό

για τον ενιαίο

μετάδοση

με οποιοδήποτε

των φωνογραφημάτων

με ή

χωρίς εικόνα ( cd, videoclips), όπως προβλέπει το άρθρο 49 του ν.2121/93. Η αμοιβή
αυτή είναι ενιαία και σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 2121/93 κατανέμεται εξ ημισείας
μεταξύ αφενός μουσικών και τραγουδιστών

(50%) και αφετέρου των παραγωγών

(50%).

Β
Β.1.
Ο οργανισμόξ/πρώτοτ; ενάγων,

από τη σύστασή του και έπειτα

τεράστιο έργο για τη διαχείριση των συγγενικών
αφορούσε

στην άσκηση

εκμετάλλευση

των

ραδιοτηλεοπτική

των περιουσιακών

φωνογραφημάτων

επιτέλεσε ένα

δικαιωμάτων των μουσικών,
αξιώσεων

μας,

που

για τη ΧΡΙ1ση -

με τις ερμηνείες/εκτελέσεις

μας, όπως τη

μετάδοση τους με οποιονδήποτε τρόπο, την παρουσίαση τους στο

κοινό ( δημόσια εκτέλεση) και την ιδιωτική αντιγραφή. Το έργο αυτό από την πρώτη
ημέρα

λειτουργίας

σταδιακά

του

ενάγοντα/οργανισμού

και θα συνεχίζεται

μέχρι

σήμερα

στο μέλλον, οι ευεργετικές

, ολοκληρώνεται

συνέπειες

του οποίου

σημειώθηκαν όχι μόνο από την άποψη της είσπραξης και διανομής των δικαιωμάτων
των δικαιούχων

μουσικών,

αλλά

και από την άποψη

του κύρους

και της

αναγνώρισης του ρόλου του οργανισμού στην κοινωνία και στην πολιτεία, εφόσον ο
ενάγων οργανισμός
οργάνωσης

απετέλεσε

αληθινό πρότυπο συνεταιριστική;

δημοκρατική;

και λειτουργίας, σύμπνοιας και αλληλεγγύης των μελών του. Πράγματι,

η επιτυχής λειτουργία του ήταν αποτέλεσμα του κλίματος συναδέλφωσης,
αγωνιστικότητας

με ανυπολόγιστη

ανιδιοτελή εργασία και μόχθο,

υψηλής

όχι μόνο των

ιδρυτικών μελών αλλά και όλων των μελών του και προσήλωση στον κοινό σκοπό.
Χωρίς καμία υποχώρηση για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας, αγωνιστήκαμε,
προκειμένου να εξασφαλίσουμε

και να προστατέψουμε

δίκαια τα

συγγενικά

δικαιώματά μας.
Ο αγώνας μας,

ως

μελών εκλεγμένων του Δ.Σ. του ενάγοντα οργανισμού

ήταν

αγώνας σκληρός και μακρύξ, με σοβαρή, σκληρή και ευσυνείδητη εργασία όλων μας
για το σκοπό του οργανισμού μας, καθώς και αυστηρή προσήλωση και αφοσίωση
στην ιδέα της από κοινού διαχείριση; των δικαιωμάτων μας. Αναλώσαμε

σε αυτόν

το σκοπό όλες τις πνευματικέ; μας δυνάμεις και το ζωτικό μας χρόνο μέχρι σήμερα
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Αξίζει

όμως να τονισθεί ότι όλα τα μέλη, ομοθυμαδόν συνέπραξαν στο δύσκολο

έργο,

που επιτεύχθηκε

μέχρι σήμερα και με θεμέλια γερά θα συνεχιστεί

με

σπουδαιότερα ακόμη αποτελέσματα για το μέλλον. Οι διαδικασίες που τηρήθηκαν
ήταν σύμφωνες με το συνεταιριστικό κώδικα, και το ν.2121/93, εκφράσθηκαν πάντα
όλες οι απόψεις και έγινε πάντα η καλύτερη επιλογή από αυτές και υλοποίησή τους.
Γι'αυτό από το 1994 μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν ούτε στείρες αντιπαραθέσεις
προστριβές προσωπικές,

μικρόψυχες αντεγκλήσεις, που πολύ συχνά απαντούν σε

ανάλογα νομικά πρόσωπα,

αμαυρώνοντας

το έργο και ακυρώνοντας

συλλογική προσπάθεια. Και για το λόγο αυτό,
συσπειρωθεί

το σύνολο

ενάγοντα/οργανισμό,

και

από το 1994 μέχρι

την κοινή

σήμερα, έχουν

των δικαιούχων μουσικών, στον κοινό φορέα, ήτοι τον

συλλογικής διαχείριση; των συγγενικών δικαιωμάτων μας.

Β.2
Πριν τη δημοσίευση του νόμου 2121/93, αγωνιστήκαμε σύσσωμοι, δημιουργοί και
ερμηνευτές,

από τη σύνταξή του, για να εκδοθεί

ένα κείμενο νόμου που θα

κατοχύρωνε τα δικαιώματά μας. Μετά το νόμο αντιμετωπίσαμε σωρεία προβλημάτων
δικών, συζητήσεων,

διαπραγματεύσεων,

διαιτησιών, διαβουλεύσεων

με Υπουργεία

αρμόδια, με αρχές, με εθνικούς οργανισμούς και κυρίως συναντήσαμε την άρνηση
μιας μεγάλης μερίδας χρηστών να καταβάλλουν τα δικαιώματά μας,.
Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες αλλά και υποχρεώσεις του, ο ενάγων οργανισμός,
μέσω του ΔΣ αυτού, από την επομένη ημέρα της χορηγηθείσης από τον Υπουργό
Πολιτισμού αδείας νόμιμης λειτουργίας του, αρχίσαμε τις διαπραγματεύσεις
καθορισμό

και είσπραξη

της εύλογης

αμοιβής

από τη χρήση

για τον

του μουσικού

ρεπερτορίου, και τον τρόπο νόμιμης καταβολής και είσπραξης της. Από το 1995 που
αρχίσαμε τις ενέργειες για τη συλλογική
αντιμετωπίσαμε

την

ανάλγητη

και

διαχείριση

ανυποχώρητη

πλειοψηφίας των χρηστών να καταβάλουν

των δικαιωμάτων
στάση

της

μας

συντριπτικής

την εύλογη αμοιβή μας, με αποτέλεσμα,

από το 1995 να αρχίσουμε ένα σκληρό δικαστικό αγώνα και μια σφοδρή αντιδικία
εναντίον μεγάλων κατηγοριών χρηστών για την είσπραξη των αμοιβών μας.
Όλα τα μέλη του Δ.Σ. είχαμε συσπειρωθεί σε συνεχείς δίκες και σε ώρες σκληρών
διαπραγματεύσεων,
ραδιοτηλεοπτικές

προκειμένου

να φτάσουμε σήμερα να εισπράττουμε

μεταδόσεις των καλλιτεχνικών

για τις

εισφορών μας και από σοβαρές (

κατηγορίες χρηστών για τη δημόσια παρουσίαση στο κοινό των υλικών φορέων με
τις ερμηνείες/εκτελέσεις

μας

~
\
\
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Ειδικά

για τη δημόσια

εκτέλεση,

ήτοι τη χρήση

μουσικού

ρεπερτορίου

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι εναγόμενοι γνωρίζουν
θα εισπράτταμε
αναγνωρίσουν

σε

ότι τίποτε δεν

χωρίς σκληρέ; δικαστικέ; μάχες που υποχρέωσαν τους χρήστες να
τα δικαιώματά

και τις αξιώσεις μας. Ο

αγώνας που δώσαμε κα

συνεχίζουμε να δίνουμε, βέβαια έγινε σε πολλά επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Κατορθώσαμε

να εισπράττουμε

μέρους των εισαγωγέων

το δικαίωμα μας από την ιδιωτική αντιγραφή εκ

των μηχανημάτων και υλικών φορέων πρόσφορων

για

αναπαραγωγή κατόπιν σκληρών δικών και πολυετών διαπραγματεύσεων.
Με τις εισφορές όλων μας, ξεκινήσαμε,
προσφεύγουμε

στη δικαιοσύνη

και

μετά την αρχική άρνηση των χρηστών να
μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί εκατοντάδα;

αποφάσεις, σε όλη την Ελλάδα, που μας έχουν δικαιώσει. Με τις συγκροτημένε;
όμως προσπάθειές μας, την ανάλωση του ζωτικού χρόνου μας και οικείων δαπανών
εκ των εισφορών όλων μας, άνευ ουδεμίας κρατική;

επιχορηγήσεως,

δημοσίευση του νόμου 2121/93 μέχρι σήμερα, κατορθώσαμε,
τους

υπόχρεους

ρεπερτορίου μας,

σε καταβολή,

όσον αφορά

από τη

να έχουμε ενημερώσει

στις εκμεταλλεύσεις/χρήσεις

του

να έχουμε υπογράψει συμβάσεις με πληΘώρα χρηστών, ατομικά

και σε συλλογικό επίπεδο, όπως με την ΕΡΤ ΑΕ, το σύνολο των ιδιωτικών καναλιών,
και ειδικά
επιχειρήσεις

σε σχέση

με τη δημόσια

καταστηματαρχών,

ξενοδοχεία, και δη, να σημειωθεί,

εκτέλεση,

εμπορικά

με πληθώρα

επιμελητήρια,

χρηστών,

ακτοπλοϊκέξ

γραμμές,

επειδή αφορά στην ένδικη υπόθεση,

με την

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων
με αποτέλεσμα

να εισπράττουμε

όπως

(π.ο.Ε.Σ.Ε.),

την εύλογη αμοιβή μας από τι; επιχειρήσεις

εστίασης και γενικά υγειονομικού ενδιαφέροντος,

άνευ αντιδικιών.

Δημιουργήσαμε με ατελείωτες ώρες και δικής μας εργασίας μία από τις καλύτερε;
βάσεις δεδομένων με τα φωνογραφήματα

που μεταδίδονται, τους καλλιτέχνες

συμμετέχουν, την καθημερινή πολύωρη διοχέτευση
αφορούν στη χρήση των ερμηνειών

όλων των πληροφοριών

που
που

μας, ώστε η διανομή να επιτελείται σύμφωνα με

τη συγκέντρωση ανά την ελληνική επικράτεια

πληροφοριών και στοιχείων για τη

χρήση των καλλιτεχνικών εισφορών μας.
Αυξήσαμε

την αντιπροσωπευτικότητα

διαπραγματευτική

του οργανισμού μας, το κύρος του και τη

μας δύναμη σε χρήστες και

αρμόδιους φορείς για την επίτευξη

των στόχων μας
Αναγνωριστήκαμε

μεταξύ των ξένων, ευρωπαϊκών και εκτός Ευρώπης,

οργανισμών συλλογική;

διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων,

αντίστοιχων

με τους οποίους
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έχουμε υπογράψει συμβάσεις αμοιβαιότητας προκειμένου να εισπράττουμε εμείς για
τις ερμηνείες τους που μεταδίδονται/παρουσιάζονται
επικράτειας και αντίστοιχα οι ξένοι οργανισμοί
αμοιβές. Αυξήσαμε

την

υλικοτεχνική

/

δημόσια εντός της ελληνικής
να μας αποδίδουν τις δικές μας

υποδομή του οργανισμού

μας, ώστε να

μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά.

Β.3.
Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του πρώτου ενάγοντα/οργανισμού

είναι η είσπραξη και

διανομή της εύλογης αμοιβής του άρθρου 49 του Ν. 2121/1993, την οποία ασκεί ο
πρώτος ενάγων - με βάση το Ν. 2121/93 και συγκεκριμένα τα άρθρα 54, 55 5657 σε
συνδ. με το άρθρο 58 αλλά και του καταστατικού του - στο δικό του όνομα για κάθε
δικαιούχο μουσικό.
Σύμφωνα με το άρθρο 55, όλοι οι οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και ο ενάγων,
έχουν επί πλέον τις ακόλουθες αρμοδιότητες -υποχρεώσεις:
Να καταρτίζουν συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης
των έργων, καθώς και για την οφειλόμενη αμοιβή,
Να εισπράττουν και να διανέμουν την αμοιβή του άρθρου 49 ν.2121/93
και να κατανέμουν μεταξύ των δικαιούχων τα εισπραττόμενα ποσά,
Να προβαίνουν, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη
προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων ή των δικαιοδόχων τους, και ιδίως να
υποβάλουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, να εγείρουν αγωγές, να ασκούν ένδικα
μέσα,
Να λαμβάνουν από τους χρήστες κάθε πληροφορία αναγκαία για τον
καθορισμό, την είσπραξη και κατανομή των εισπραττόμενων ποσών
Σύμφωνα

με το άρθρο 56 παρ.3 οι οργανισμοί συλλογικής

διαχείρισης

έχουν

υποχρέωση να καταρτίζουν κατάλογο με τις αμοιβές που απαιτούν από τους χρήστες
(αμοιβολόγιο), ο οποίος πρέπει να γνωστοποιείται προς το κοινό με δημοσίευση του
σε τρεις εφημερίδες, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι οικονομική.
Από την ψήφιση λοιπόν

του Ν.2121193, Μουσικοί, Τραγουδιστές και Παραγωγοί

είναι δικαιούχοι μιας εύλογης αμοιβής για κάθε υλικό φορέα
εικόνας

(δηλ. δίσκο,

κασέτα,

τηλεοπτικά ή παρουσιάζεται

cd, videoclip)

που

μεταδίδεται

ήχου ή ήχου και
ραδιοφωνικά

ή (\\

στο κοινό (δημόσια εκτέλεση) με οποιονδήποτε τρόπο

i

\

ί
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και υπάρχει σε αυτόν εγγεγραμμένη ή Ι και οπτικοποιημένη (video clip) η ερμηνείαεκτέλεσή τους.
Η ως άνω εύλογη αμοιβή καταβάλλεται από τους άνω χρήστες ( ραδιοτηλεοπτικού;
σταθμούς, κέντρα διασκέδασηξ, μπαρ, καφετέριες εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ) στους
Οργανισμούς

Συλλογικής

Διαχείρισης,

γιατί

ο

νομοθέτης

υποχρεωτική συλλογική διαχείριση της εν λόγω αμοιβής,

επιβάλλει

την

σύμφωνα με το άρθρο

49 παρ. 1 εδ.β του Ν. 2121/93.
Με τους άλλους δύο οργανισμούς,

με τους οποίους υποχρεούμεθα να συμπράττουμε

σύμφωνα με το αρ.49 ν.2121193, ήτοι τον οργανισμό των τραγουδιστών ΕΡΑΤΩ και
τον

οργανισμό

των

παραγωγών

των

δισκογραφικών

εταιρειών

GRAMMO,

συντάξαμε από κοινού αμοιβολόγιο για τη δημόσια εκτέλεση, το οποίο, σύμφωνα με
το άρθρο 56 παρ.3 του Ν.2121/93
του σε τρεις εφημερίδες,

- γνωστοποιήσαμε

στο κοινό με τη δημοσίευσή

(<<ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 15/9/00, «Η ΝΑ ΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

14/9/00 και «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ»

14/9/00), όπως απαιτεί ο ν.2121/93.

Οι αμοιβές που καθορίσαμε ως εύλογη αμοιβή, εν

προκειμένω για τη δημόσια

εκτέλεση είναι εξαιρετικά χαμηλές, σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αντίστοιχες και σε
σχέση με την αξία του ρεπερτορίου που χρησιμοποιείται,

το είδος των επιχειρήσεων

και τη συμβολή του μουσικού ρεπερτορίου στα έσοδα και στη μείωση των εξόδων
των επιχειρήσεων, εάν χρησιμοποιούσαν ζωντανή μουσική.

Γ.
Γ.Ι.
Το πρώτο εναγόμενο σωματείο
διασκέδαση;

έχει ιδρυθεί από

καταστηματάρχες

εστίασης και

και μέλη του αποτελούν καταστηματάρχες εστίασης, διασκέδαση;

συναφών επαγγελμάτων.

Το εναγόμενο σωματείο

είναι ιδιοκτήτη;

ηλεκτρονική;

εφημερίδας στο

διαδικτυακό

www.paskedi.gr.

για την επικοινωνία με μέλη και τρίτους και δημοσίευση ειδήσεων

και

πληροφοριών,

χρήστη/καταναλωτή,

δελτίων
εφόσον

τόπο με την ονομασία/διεύθυνση

και

Τύπου

κλπ,

δεν απαιτείται

αναγνώσεις το περιεχόμενό της.

προσβάσιμη
κωδικό;

από

(domain name)

οποιονδήποτε

για να εισέλθεις

και να

Οι 2η, 30ς, 40ς, 50ς, 60ς εναγόμενοι, είναι τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου του πρώτου εναγομένου σωματείου, και ο έβδομος έχει
οριστεί από αυτούς,

ως ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του πρώτου εναγομένου.

Επίσης κυκλοφορεί επίσημο περιοδικό του πρώτου εναγομένου, του οποίου εκδότης
φέρεται ο έβδομος των εναγομένων και παρουσιάζεται ως συντάκτη; της ύλης και
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της ηλεκτρονική;

εφημερίδας και του περιοδικού.

Οι εναγόμενοι γνωρίζopν·τoυς',;'.~3':';~
,'"'

οργανισμούς μας όχι μόνο διότι οι ίδιοι είναι καταστηματάρχες

';;I~'

συνδικαλιστές, και".

έχουν συνεχή ενημέρωση από τα επαγγελματικά σωματεία, τους

καταστηματάρχες

σε όλη την Ελλάδα, την Ομοσπονδία των σωματείων, αλλά και για το ότι:
•

η δράση μας είναι γνωστή στο πανελλήνιο,

σε καταστήματα,

ξενοδοχεία,

ραδιόφωνα, τηλεοπτικούς σταθμούς κλπ
•

την ευρεία δημοσιότητα της συλλογική;

διαχείριση;

των πνευματικών

και

συγγενικών δικαιωμάτων στο πανελλήνιο από ημερίδες, δημόσιες συζητήσεις,
τις εργασίες

του ΟΠΙ (Οργανισμού

Πνευματικής

Ιδιοκτησίας)

και την

ιστοσελίδα του, προσβάσιμη από τον καθένα
•

την πληθώρα των δικών μας σε όλη την Ελλάδα

Γ.2.
Οι εναγόμενοι

παράνομα, αυθαίρετα, καταχρηστικά, υπαίτια και αθέμιτα, πέραν των

ορίων ασκήσεως των δικαιωμάτων τους, με σκοπό να αμαυρώσουν
οργανισμού

την εικόνα του

μας και των εκλεγμένων μελών του ΔΣ του οργανισμού μας, ήτοι εμάς

τους ενάγοντες

και να επιτύχουν

μας να προσελκύσουν
καταστηματαρχών,

διά της κατασυκοφαντήσεως

την προσοχή

όχι

και του διασυρμού

μόνο των μελών τους, αλλά όλων των

των ελλήνων καλλιτεχνών και δημιουργών, της πολιτείας

της κοινωνίας γενικότερα,

με την πρόθεση να

δημιουργήσουν

και

σε όλους έντονα

αισθήματα αποστροφής, απαξίας και ονειδισμού για το πρόσωπό μας και το νομικό
πρόσωπο του πρώτου ενάγοντα,
επίσημη ηλεκτρονική εφημερίδα
το όνομα (domain

επισκέπτη, χωρίς κωδικούς,

και

πληροφορίες

συκοφαντικούς ισχυρισμούς
προσωπικότητα

για

στην

του πρώτου εναγόμενου, στο διαδικτυακό τόπο με
με ελεύθερη

πρόσβαση

συκοφαντικό κείμενο/δημοσίευμα,

μέχρι δημοσιευμένο μέχρι σήμερα,
ειδήσεις

δημοσίευσαν (ανήρτησαν) στις 13-8-2008,

name) www.paskedi.gI.

που περιέχει
εμάς

τους

για κάθε

το οποίο υπάρχει

πλαστές αναληθείς συκοφαντικές
ενάγοντες

και

με

απαξιωτικούς

και κρίσεις για εμάς, το οποίο προσβάλλει καίρια την

του ενάγοντος/οργανισμού

και

ημών,

των λοιπών εναγόντων

μελών του ΔΣ, που φέρουμε την ευθύνη και εκτελούμε το έργο διαχείρισης
συγγενικών δικαιωμάτων όλων των Ελλήνων μουσικών,

.::~~}/
••

των

μελών του ενάγοντος και

των ξένων μουσικών τα οποία διαχειριζόμαστε, κατόπιν συμβάσεων αμοιβαιότητας

..-."",',
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'δ' ιαχειρισης, που εχουμε
,
\
.:.',_με
τους αντιστοιχους
ενους οργανισμους'λλ συ ογικης
f3
/ } υπογράψει. Επίσης ειδικά για τη διαχείριση των δικαιωμάτων μας, όπως προκύπτουν

.
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από τη δημόσια παρουσίασή τους στο κοινό (κέντρα υγειονομικού

ενδιαφέροντος,

μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία κλπ), ο ΑΠΟΛΛΩΝ διαχειρίζεται, μετά από συμφωνία,
με τους οργανισμούς ΕΡΑΤΩ και GRAMMO,
ενιαίας αμοιβή;

το κοινό δικαίωμα είσπραξης της

και αποδίδει το ποσοστό τους,

με αποτέλεσμα να μεγεθύνεται η

προσβολή μας, εφόσον το επίδικο συκοφαντικό δημοσίευμα

διαταράσσει τις σχέσευ;

μας και μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη τους απέναντί μας.
Εκτός από το επίδικο δημοσίευμα,
επεδείχθη

σε εμάξ από

συκοφαντικά

δημοσιεύματα

προσωπικότητά

μας,

οι εναγόμενοι εκδίδουν περιοδικό,

καταστηματάρχες
με συνδυασμό

και

στο

φωτογραφιών

οποίο

έχουν

το οποίο
περιλάβει

που προσβάλλουν

την

θέτουν στον μεγαλύτερο κίνδυνο τις δραστηριότητες

του

ενάγοντα οργανισμού και ημών ως μελών του ΔΣ, προσβάλλουν

τη φήμη κα την

πίστη του ενάγοντα οργανισμού μας,

Γ.3.

ΕΠΙΔΙΚΟ

ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

ΣΤΗΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ

Το επίδικο δημοσίευμα, περιέχεται αυτούσιο αμέσως παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΑΤΩ GRAMMO
Η

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ

ΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

GRAMMO

ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΜΑΓΚΕΣ

ΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ

ΤΟΥΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥΣ

ΕΡΑΤΩ

ΤΙΤΛΟΥΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Οι ως άνω οργανισμοίείναι εντελώς άγνωστοι στους χρήστες των καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος,

με μεγάλη δική τους ευθύνη,

αφού ουδέποτε

προέβησαν σε κάποια ενέργεια ενημερώσεως των ενδιαφερομένων για την ύπαρξή
τους, τους σκοπούς και τις αρχές που τους διέπουν, έρχονται κα' αρχήν σε επαφή
με τον κάθε χρήστη μεμονωμένα με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα τις περισσότερες
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φορές, όπου χωρίς να θέσουν υπ' όψιν του χρήστη οποιοδήποτε νομιμοποιητικό
\

f

•

στοιχείο, τον καλούν να καταβάλει το ποσό που εκ των προτέρων έχουν καθoρίσει,~,,':.ο'
'•...,-:

οι ίδιοι. Είναι απολύτως φυσιολογικό ο κάθε χρήστης είτε να αδιαφορήσει είτε να~
εξοργισθεί από αυτήν την απαράδεκτη πρακτική και να μη συμπράξει στις
απαιτήσεις

τους.

Κατόπιν τούτων οι οργανισμοί αποστέ)J,ουνμία τυποποιημένη εξώδικο πρόσι(ληση
στους χρήστες, με την οποία δεν τους καλούν να διαπραγματευθούν, αλλά να
πληρώσουν το ήδη προαποφασισμένο από αυτούς ποσό. Με τον τρόπο αυτό
θεωρούν ότι δήθεν έχουν εξαντλήσει την υποχρέωση διαπραγματεύσεων που
επιβάλλει

το

άρθρο

του

49

ν.

2121/93.

Στην (συχνότατη) περίπτωση που ο χρήστης δεν υποκύψει στις απαιτήσεις των,
αυτοί

αποστέλλουν

έναν

ή

δύο

πο)J,ές

φορές

εντεταλμένους

και

ακριβομισθοδοτούμενους από αυτούς υπαλλιjλoυς στην επιχείρηση (ιωτάστημα)
του ΧΡιίστη, προι(ειμένουνα ιcατoπτεύσoυν το χώρο. Οι υπάλληλοι αυτοί, οι οποίοι
μάλιστα δεν δηλώνουν την ιδιότητά τους στους υπευθύνους της επιχείρησης,
παριστάνουν τους πελάτες του καταστήματος και καταγράφουν, φωτογραφίζουν
τα στοιχεία που θεωρούν απαραίτητα για την έγκριση της αιτιισεως ασφαλιστικών
μέτρων που θα επακολουθήσει, ήτοι τα τετραγωνικά μέτρα του καταστήματος και
ενδεικτικά

ι(άποια

τραγούδια

που

ακούγονται.

Κατόπιν αυτού εγείρουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά των χρηστών (lίδη
το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ασι(ηθεί χιλιάδες), με τις οποίες ζητούν από
το αρμόδιο Αι/ονομελέςΠρωτοδικείο να ι(αθορίσει ως εύλογη αμοιβή τα εκάστοτε
αιτούμενα από αυτούς ποσά και να υποχρεώσει τους χρήστες προσωρινά να τους
καταβάλουν τα ποσά αυτά. Βεβαίως η ικανοποίηση των αιτημάτων τους καθόλου
προσωρινή δεν είναι, αλλά πλήρης και οριστιι(ή, αφού ουδέποτε ακολουθεί τακτική
αγωγή

στο

αρμόδιο

δικαστήριο.

Οι ως άνω εντεταλμένοι υπάλληλοί των χρησιμοποιούνται ως μάρτυρες
(ψευδομάρτυρες) στο δικαστήριο καταθέτοντας στοιχεία που ο χρήστης δεν είναι
καν σε θέση να αντικρούσει πολλές φορές, όπως το ποια μουσικά κομμάτια
ακουγόταν στο ιcατάστημά του μία οποιαδήποτε ημέρα, αλλά στην πράξη έχει
παρατηρηθεί

ότι οι καταθέσεις

τους

είναι μειωμένης αξιοπιστίας. Επί

παραδείγματι αναφέρουμε ότι σε παραδοσιαι(ό ταβερνάια, που το πιο ελαφρύ
τραγούδι που αι(ούγεται είναι το θέλω να πεθάνω του Στέλιου Καζαντζίδη, αυτοί

.

:
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έγραψαν ότι άκουσαν να παίζει το τραγούδι You αre tlle everything από τον δίσκο
,~"

.\.;1; LEAVING NEW YORΚ και το Good buy yellow brick του ELTON JOHN. Αν είναι
..
\
!.. '

δυνατόν ..
Εκεί δε που επιτείνεται η αυθαιρεσία τους είναι στον χαρακτηρισμό της μουσικής
για την επιχείρηση ενός εκάστου χρήστη

ως χρήσιμης

ή απαραίτητης.

Οι

υπάλληλοι των οργανισμών, οι οποίοι είναι εντελώς ανειδίκευτοι, δεν έχουν ιωμία
γνώση οικονομικών, ούτε καμία προηγούμενη εμπειρία στη λειτουργία κάποιου
καταστήματος σαν τα δικά μας, αλλά είναι απλώς υπάλληλοι μιας εισπρακπκής
εταιρίας που συνεργάζεται με τους οργανισμούς, η οποία εξαρτά την ύπαρξή της
από το ύψος των εισπράξεων των οργανισμών, αυθαίρετα και χωρίς τη συνδρομή
κανενός αντικειμενικού κριτηρίου χαρακτηρίζουν τα καταστήματα από καφετέρια
που είναι η άδεια λειτουργίας τους σε μπαρ προκειμένου να τους κατατάξουν στην
υψηλότατη Οl1coνομικήαπαίτησή τους, χωρίς να υπολογίζουν την δημόσια αρχή
που
Αυτή

χορήγησε

την

άδεια.

είναι η πρακτιιCΉ που παγίως ακολουθούν οι ως άνω αναφερόμενοι

οργανισμοί για την είσπραξη των ποσών που ζητούν, ως δήθεν προβλεπόμενη από
το νόμο εύλογη αμοιβή lCal εγιcλωβίζουν τον κλάδο μας σπς αίθουσες των
Δικαστηρίων επιβαρύνοντάς τους δυσανάλογα, αφού το Δl1cασπιcόκόστος το φέρει
ατομικά ο κάθε χρήστης, ενώ οι Οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα ανάθεσης των
σχεπκών υποθέσεων σε Δ l1CΗγOρικά
γραφεία με σχέση πάγιας περιοδικής εντολής,
δηλαδή με οιιcoνομικούς όρους σαφώς ευνοϊκότερους. Γι αυτό και ο χρήστης, στην
πλειονότητα των περιπτώσεων επιλέγει τελικά στην πράξη να καταβάλλει το ποσό
που ορίζουν οι Οργανισμοί μονομερώς, περιοριζόμενος ουσιασπκά σε μία άτυπη
και άδικη για αυτόν διαπραγμάτευση ως προς το ύψος της αμοιβής. Έτσι είναι
πρόδηλη η δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι μικρομεσαίες κυρίως
επιχειρήσεις. Είναι δε σαφές όπ η τακτική που ακολουθείται μέχρι σήμερα από
τους φορείς είσπραξης, δεν προάγει ούτε το πνεύμα καλής πίστης και συνεργασίας,
ούτε

τα

Ας

καλώς

νοούμενα

κάνουμε

έναν

συμφέροντα
πρόχειρο

των

ίδιων

των

οικονομικό

δημιουργών.
υπολογισμό

Οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλη την Ελλάδα είναι περίπου
150.000.

Εξ αυτών οι 75.000 ας υποθέσουμε όπ είναι του χαμηλότερου

αμοιβολογίου των 150 Ευρώ το χρόνο, που είναι πολύ περισσότερο, οι 30.000 των
400

Ευρώ,

οι 25.000

των 530 Ευρώ και οι 20.000

των 3.000

ευρώ.
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75.000

Χ

150

Ευρώ

30.000

Χ

400

Ευρώ

25.000

Χ

530

Ευρώ

20.000

Χ

3.000

ΣΥΝΟΛΟ
Από

96.500.000

το τεράστιο

δισκογραφικές

ποσό

που είναι μέλη τους μοιράζονται

24.125.000

Ευρώ

μοιράζονται

στην εσχάτη

387

των περιπτώσεων

Φυσικά

υπάρχουν

την μερίδα

12.000.000

Ευρώ/έτος

13.250.000

Ευρώ/έτος

60.000.000

Ευρώ/έτος

/

μέλη

η κάθε δισκογραφική

και πάρα πολλοί τραγουδιστές

δηλ.

οι 14

μέλη του ΑΠΟΛΛΩΝ

τραγουδιστές

του λέοντος

έτος

κάθε χρόνο 48.250.000 Ευρώ, το

345.000 Ευρώ, ο κάθε μουσικός 50.000 Ευρώ/έτος
Ευρώ/έτος.

Ευρώ/έτος

η GRAMMO

οι 490 μουσικοί
οι

11.250.000

Ευρώ

το 50% δικαιούται

25% 24.125.000 Ευρώ μοιράζονται

Δηλαδή

=

Ευρώ

=

αυτό

=

της

ΕΡΑΤΩ.

παίρνει ετησίως

και ο κάθε τραγουδιστής

παίρνουν

τα πρώτα

και μουσικοί

και

62.500

ονόματα και

που απλά. κοσμούν την

λίστα

μελών.

Με αυτά τα δεδομένα αγαπητοί ι(ύριοι των Οργανισμών, μετά από ερωπίματα

που

θέσαμε στον κλάδο μας, πολλοί ει(δήλωσαν το ενδιαφέρον τους και επιθυμούν να
σας παραδώσουν
Αγαπητοί

μας μουσl1ωί και τραγουδιστές,

Διαχείρισης

Συγγενικών

χρησιμοποιούν
πίεση

στις

Γνωρίζετε

τα κλειδιά της επιχείρησής

Δικαιωμάτων

τους αρκεί να γίνουν μέλη σας.

γνωρίζετε ότι οι οργανισμοί Συλλογικής
GRAMMO

ΕΡΑΤΩ

ΑΠΟΛΛΩΝ

σε κάθε δικόγραφό τους τα ονόματά σας πρOl(ειμένου να ασκήσουν
Δικαστιι(ές

αρχές

τωι να εισπράξουν

τα ποσά

ότι τα ονόματά σας άρχισαν να γίνονται αντιπαθητικά

που

διεκδικούν;

στον κλάδο μας

εξ αιτίας αυτού του γεγονότος, που ίσως και να μην έχει υποπέσει στην αντίληψή
σας;
Γνωρίζετε

ότι ο κλάδος μας άρχισε να αποφεύγει

Ξεχνάτε ότι η μεγαλύτερη
μαγαζιά
Ξεχνάτε

να προμηθεύεται

διαφήμιση των τραγουδιών

(μπαρ,

club,

ότι στα δικά μας μαγαζιά

σας γίνεται από τα διι(ά μας

καφετέριες,

εργάζεστε

(κέντρα

εστιατόρια) ;

διασκέδασης,

αίθουσες
Σας

τα cd σας;

ταβέρνες,
δεξιώσεων);

ζητήσαμε

ποτέ

εμείς

Δεν μένουμε

όμως εδώ. Αφού

πληρώνουμε,

θα

το

δικαιώματα

για

μέχρι στιγμής

κάνουμε ..αλλά

η εύλογη

διαφήμιση

των

έργων

ο νόμος μας επιβάλει
αμοιβή

σας

να μην

σας;

να σας
φτάνει
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ ΛΟΥ

487.
488. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΣΑΒΒΑΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ (Κληρονόμοι Χριστοδούλου

Δημητρίου)

ΨΑΛΤΗΣ

489.
490.

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.:· .

ΨΑΡΑΔΑΚΟΣ

παράκληση

την

Με

Για

δημοσιευθεί.

να

ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.

τον

Ηλίας

Καλιώρας

6993909353

Δημόσιες σχέσεις

ΓΑ.

Στο επίσημο περιοδικό

του πρώτου εναγόμενου σωματείου, που περιέχεται στο

τεύχος Ιούλιος 2006, με αριθμό 00, οι εναγόμενοι έχουν περιλάβει πεντασέλιδο
συκοφαντικό

δημοσίευμα εναντίον μας το οποίο με αφορμή τη δημοσίευση

στοιχείων που αφορούν τη σύσταση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης
συγγενικών
(εταιρειών

δικαιωμάτων
δίσκων)

προκειμένου

να

συκοφαντήσουν

των

μουσικών,

τραγουδιστών

και

και την εύλογη αμοιβή που απαιτούμε,
προσβάλλουν

την

προσωπικότητά

στο πανελλήνιο, κατασκεύασαν

μας

συκοφαντικό

παραγωγών
συκοφαντικά

και

να

μας

δημοσίευμα με

επαίσχυντες φωτογραφίες και τίτλους. Ποτέ δεν έχουμε δει άλλο τεύχος αυτού
του περιοδικού
επιχειρήσεων

και
εστίασης

αυτό το τεύχος,
και

συναφών

μας επιδεικνύουν
επαγγελμάτων

καταστηματάρχες

προκειμένου

να

μην

καταβάλουν τις αμοιβές μας. Οι εναγόμενοι συνεχώς μέσα από τις σελίδες του
περιοδικού τους, το οποίο διανέμουν στους καταστηματάρχες,

ενημερώνουν για

την ηλεκτρονική εφημερίδα τους.
Ακολουθούν οι σελίδες του συκοφαντικού δημοσιεύματος του περιοδικού:

·
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Αφιέρωμα

1.
Αστικός
μη κερθοσκοπικός
συνετοιρισμός
ηεριορισμένηι; ευθύνης με την επωνυμίο «ΑΠΟΛΛΩΝ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣYΛΛOΓlKHΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΜΗΝΩΝ
ΜΟΥΣιΚΩΝ
ΣΥΝ.Π.Ε), που εδρεύει στην Αθήνο, στην οθό Σοπφούς ορ. 10.
2. Ο Αστικός
μη κερθοσκοηικοο
συνεταιρισμός
περιορισμένης
ευθύνης
με
την
επωνυμία
«ΕΡΑΤΩ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣYMOΓlKHΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ
ΣΥΝ.Π.Ε), που εδρεύει
στην Αθήνα, στην οΒό
Ποτησίων αρ. 130.
3. Η Αστική μη κερδοσκοηική
εταιρία με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣYΛΛOΓlKHΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ ή ΗΧΟΥ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ» με το διακριτικό τίτλο GRAMMO, που εδρεύει στο
Χαλάνδρ: Αττικής, στην οδό Αριστοτέλους
αρ. 65.
1. ΣΥΣΤΑΣΗ

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓιΑ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΣYMOΓlKHΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

σύμφωνο με το όρθρο 54, πορ. 4, Ν. 2121/93 με την υπ' οριθ.
Πρωτ. 11083/05.12.1997 οπόφοση του Υπουργού Πολιτισμού.
Οι Έλληνες τρανοψόιστετ; έχαυν συστήσει τον Οργανισμό Συλλογικής
Διαχείρισης Δικοιωμότων Ελλήνων Τραγαυθιστών - Ερμηνευτών με
τη νομική μορφή του αστικού μη κερδοσκοηικού συνεταιρισμού
(όπως αροβλεηετοιαπό τον Ν. 1667/1986) και με το διακριτικό
τίτλο «ΕΡΑΤΩ». Εγκρίθηκε το καταστατικό
ταυ με την υπ' αριθ.
4/23.03.1997
απόφαση
του
Ειρηνοδικ είου
Αθηνών
κ οι
καταχωρήθηκε
στο οικείο μητρώο Συνεταιρισμών.
Χορηγήθηκε
η
έγκριση για τη λειτουργία του, σύμφωνα με τα όρθρα 54, παρ. 4, Ν.
2121/93 από τον Υπουργό Πολιτισμού με την υπ' αριθ. Πρωτ.
11089/05. 12. 1997 απόφαση του.
Οι εταιρίες παρογωγής υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας
Βίσκων, κασετών, CO, βιντεοκλίπς - οητικοικυημενων μουσικών
έργων που έχουν εγγραφεί επί υλικών φορέων ήχου και εικόνας,
κ.λ.π. (θlσκαγραφlκές
εταιρείες)
έχουν συστήσει τον Οργανισμό
Συλλογικής Διοχείρισης
και Προστασίας Δικοιωμότων των
Πορογωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή Ήχου και Εικόνας, με τη
νομική μορφή της αστικής μη κερθοσκαπικής ετοιρίας και με το
διακριτικό τίτλο "GRAMMO". Το κοταστοτικό του Βημοσιεύθηκε
νομίμως στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου
Αθηνών με αριθ.
13252/27.07.1994 και χορηγήθηκε η έγκριση για τη λειτουργία
του με την υπ' οριθ. Πρωτ. 9528/22.02.1995 απόφοση του
Υπουργού Πολιτισμού.
Οι ως όνω οργονισμαί
είναι οι μόνοι και οι οντιπροσωπευτικοί
ελληνικοί οργανισμοί της κοτηγορίας που εκπροσωπούν. Το μέλη
των θύο πρώτων, θηλαΒή συτά που έχουν πλήρη ϋικαιώμοτο οπό
τουτ; συνετοιρισμαύς
όπως του εκλέγειν κο: εκλέγεσθαι κοθώς
και το τρίτου του οποίου τα μέλη είναι νομικό πρόσωπα,

---.-__._

--------

Αφιέρωμα
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2. ΑΡΜΟΔ/ΟΤΗΤΕΣ

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α. Οι ως άνω Οργανισμσί
σύμφωνα με το Ν. 2121/
1993 και
συγκεκριμένο
το άρθρο 54 έχουν ως οποκλειστικό
σκοπό τη
διαχείριση και πραστασία των περιουσιακών συγγενικών δικαιωμάτων
που διαχειρίζονται της κατηγορίας των δlκαιαύχων που εκπροσωπούν.
Β. Ανάμεσα στις ως άνω σρμοδιότητες των Οργανισμών είναι και η
είσπραξη και διανομή της εύλογης ομοιβής του όρθρου 49 του Ν.
2121/ 1993, με βάση το Ν. 2121/93
και συγκεκριμένα τα άρθρα 54,
55, 56, 57 σε συνδ. με το άρθρο 58 αλλά και του καταστοτικού τους στο δικό τους όνομα για κάθε δικαιούχο (μουσικό, τραγουδιστή
και
παραγωγόJ.
Γ.
Σύμφωνα με
το
άρθρο
55
έχουν επί πλέον
τις
ακόλουθες
ορμοδιότητες
- υποχρεώσεις:
-Να κοτορτίζουν
συμβόσεις
με
τους χρήστες για
ταυς
όρους
εκμετάλλευσης
των
έργων,
κοθώς ΚΟΙ για την
αφειλόμενη
αμοιβή,
-Να εισπράττουν
την ομαιβή του
άρθρου
49.
Ν.
2121/93
κοι νο
κοτονέμαυν
μετοξύ
των
δlκοιούχων
το
εισπροττόμενο
ποσά,
-Να προβοίνουν,
σύμφωνο
με το
δεύτερο
εϋάφιο
της πορογράφου
2 του παρόντας
άρθρου, σε κάθε
διοικητική
ή
δικαστική
ή
εξώδικη ενέργεια
γιο τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων
των δικαιούχων ή των
δικαιοδόχων τους, και ιδίως να υποβάλαυν αιτήσεις ασφαλιστικών
μέτρων, να ενείρουν αγωγές να ασκούν ένδικα μέσα,
-Να λαμβάνουν από τους χρήστες κάθε πληροφορία αναγκαία για
τον καθορισμό, την είσπραξη ΚΟΙ κατανομή των εισπρατtόμενων
ποσών
Δ. Σύμφωνσ με το άρθρο 56, πσρ. 3 οι ορνσνισμοί συλλογικής
διαχείρισης έχουν υποχρέωση νο κοταρτίζουν κοτάλογο με τις
σμοιβει; που οποιτούν οπό τους χρήστες (ομοιβολόγιο], ο οηοίοι;
πρέπει νο ννωστοηοιείται
προς το κοινό με Βημοσίευση τοικ; σε
τρε]
ίδες, οπά "ις οηοίε.
·0 πρέπει να είναι οικονομική.

εννροφεί στον υλικό φορέα, και στους παραγωγούς "ων υλικών
ουτων φορέων. Η αμοιβή αυτή, κστοβάλλετο:
υποχρεωτικά σε
οργανισμούς συλλογικής διοχείρισης των σχετικών δικαιωμάτων, οι
οποίοι υποχρεούνtol να διοηρσνμοτεθονται,
να συμφωνούν σμοιβετ;
να προβάλουν "ις σχεtlκές αξιώσεις και νο εισηράττουν
"ις
σχεtlκές αμοιβές από τους χρηστετ;
Σε ιιερίητωση διαφωνίας μεtαξύ "ων χρηστών και των οργανισμών
συλλογικής διαχείρισης, το ύψος της εύλογης αμοιβής και οι όροι
πληρωμής κσθορίζοντοι οπό το Μονομελές Πρωτοδικείο
κατά "η
διαδικασία "ων οσφσλιστικών
μέτρων, ενώ οριστικά περί τητ;
αμοιβής οηοφαίνετσι το αρμόδια Δικαστήριο. Το δικαίωμα "ης
εύλογης αμοιβής των ερμηνευτών κολλιτεχνών, είναι ανεκχώρητο
και
υποχρεωτικά
εκ "ου νόμου
σνατίθετσ:
για είσπραξη
και
διαχείριση
σε
οργανισμούς
συλλογικής
διαχείρισης
που
λειtoυργούν
σύμφωνα με
"α άρθρα της
συλλογικής
διαχείρισης

του Ν.
2121/ 1993
(54 έως
58J».
Από
την
ψήφιση
"ου
Ν.2121/93,
Μσ υ σ ι κ ο Γ.
Τραγουδιστέ
ς
κ α ι
Παραγωγοί
ε ί ν α ι
δικαιούχοι
μιας εύλογης
αμοιβής
για
κ άθ ε
υλικό
φορέα ήχου (δηλ. δίσκο, κασέτα, cd,J που μετσδίδετσι ρσδιοφωνικά ή
τηλεοπτικό ή πορουσιάζετοl στο κοινό (δημόσιο εκτέλεση] και υπάρχει
σε αυτόν εγγεγραμμένη
η ερμηνεία - εκτέλεση τους. Η αμοιβή αυτή
είναι ενιαία και σύμφωνα με το άρθρο 49, Ν, 2121/93
κατανέμεται εξ
ημισείοι;
μεταξύ αφενός
μουσικών κοι τρονουϋιστών
(50%] και
αφετέρου των παραγωγών
Η ως άνω εύλογη αμοιβή κσταβάλλετοι
από ταυς
χρήστες (εν
προκειμένω
κέντρα
διασκέδασης,
μπορ, ντίσκο
κλπ) στοιπ;
Οργονισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, γιατί ο νομοθέτης επιβάλλει "ην
υηοχρεωτικη
συλλογική διαχείριση τηι; ως άνω αμοιβής από ουτοθζ.
Αυτά σημαίνει ότι κσνε«; από τοικ; παραπάνω δικαιούχους δεν μπορεί
να δισηρονμοτευτεί
και να εισπράξει μόνοι; του, ως φυσικό πρόσωπο,
"ην εύλογη αμοιβή του άρθρου 49, παρά μόνον οι οργανισμοί
συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ. 1, εδ. β του Ν.
2121/93.
Προκειμένου
λοιπόν. να δυνηθούν σύννομα να διαχειρισtούν
αυτό το
περιουσιακό
δικαίωμα
καtαβαλής
της εύλογης
αμοιβής, Βηλ. να
διοηρονμοτευτούν
και να εισπρόξουν "ην ομοιβή αυτή, οι δικαιούχοι
(μουσικοί,
τρσνουδιστετ; και παρογωγοΠ έχουν οναθεσει
στους
σιτούντει;
-οργανισμούς
τη διαχείριση
του ως άνω δικσιωμοτοτ;
σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 54, παρ. 3 του Ν. 2 121/93.
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Αφιέρωμα
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ΤΗΣ ΠΡΟΣΩωΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ
Ι.

Με τον τίτλο του συκοφαντικού

δημοσιεύματός

τους ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΠΙΟ

ΜΑΓΚΕΣ και τη φωτογραφία του γνωστού κλαρινίστα με την ονομασία ΜΑΓΓ ΑΣ,
οιεναγόμενοι

επικεντρώνουν

ότι επιτέλους

«αντελήφθησαν» τις παράνομες, αθέμιτες, και υπαίτια;

και ως «πιο μάγκεξ»

την προσοχή των αναγνωστών και τους προϊδεάζουν
πράξεις μας

βρήκαν τον τρόπο με το περιεχόμενο του δημοσιεύματός τους

να μας ξεσκεπάσουν και να μας αναχαιτίσουν από τις διαδικασία; είσπραξης των
δικαιωμάτων μας.
Αναφέρουν

ψευδώς,

ότι είμαστε

καταστημάτων υγειονομικού
ενημερώνουμε

παντελώς

ενδιαφέροντος,

άγνωστοι

στους

χρήστε;

από δική μας ευθύνη,

των

ότι δήθεν δεν

τους χρήστες για την ύπαρξή μας, τους σκοπούς μας, τις αρχές που

μας διέπουν, ότι ερχόμαστε

σε επαφή με κάθε χρήστη μεμονωμένα, με ανώνυμο

τηλεφώνημα, τις περισσότερες φορές, χωρίς να θέσουμε υπόψιν του χρήστη κανένα
νομιμοποιητικό

στοιχείο

και τον καλούμε να καταβάλει ένα ποσόν που εκ των

προτέρων έχουμε καθορίσει. Και ισχυρίζονται ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό ο κάθε
χρήστης να αδιαφορήσει ή να εξοργισθεί από την απαράδεκτη πρακτική μας.
Κατόπιν τούτου, ξεχνώνται; τι είπαν παραπάνω,

αναφέρουν, ότι αποστέλλουμε

μια

τυποποιημένη εξώδικο πρόσκληση στους χρήστεξ , με την οποία δεν τους καλούμε να
διαπραγματευθούν αλλά να πληρώσουν ένα ποσό.
Είναι ψευδείς οι παραπάνω
πανελλήνιο και ο ν.2121/93

ειδήσεις διότι οι οργανισμοί

μας είναι γνωστοί στο

έχει κλείσει 15 χρόνια από τη δημοσίευσή του. Είναι

απολύτως γνωστές οι δικαστικέ; και εξώδικε; ενέργειέξ μας σε όλη την Ελλάδα.
Αποκρύπτουν,

προκειμένου

συκοφαντικούς
εξουσιοδοτημένος

ισχυρισμού;
υπάλληλος,

να

προσδώσουν

τους

εναντίον

κύρος
μας,

ότι

αληθοφάνεια

σε

κάθε

έχουμε υπογράψει

στους

κατάστημα,

παραδίδει φάκελο με όλα τα νομιμοποιητικά

έγγραφα και την πρόσκληση για διαπραγματεύσεις,
Κατ' αυτόν τον τρόπο,

και

μας

πριν την αποστολή εξωδίκου.

πληθώρα

συμβάσεων

με κατηγορίες

χρηστών και λειτουργούμε με συνέπεια, όπως προβλέπει ο ν.2121/93.
Είναι γνωστό και στους εναγόμενους και σε όλους τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος,

η σύμβασή μας με την π.ο.Ε.Σ.Ε.,

του έτους 2002, η
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οποία ισχύει μέχρι σήμερα,
δευτεροβάθμιο
επαγγελματιών,

εφόσον ως

συνδικαλιστικό

Πανελλήνια Ομοσπονδία

όργανο

των

αποτελεί το

πρωτοβάθμιων

σωματείων'

ιδιοκτητών εστιατορίων και συναφών επαγγελμάτων

στην Ελλάδα'

(όπως καφετέριες, εστιατόρια, οβελιστήρια, κλπ).
Έχουμε υπογράψει τα από 20-11-2002 και από 25-7-2006

συμφωνητικά,

με την

ΠΟΕΣΕ, με καθορισμένες αμοιβές, τον τρόπο καταβολής των αμοιβών αυτών για τις
επιχειρήσεις, υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε όλη την Ελλάδα. Εδώ και

δέκα έτη

υπογράφουμε συμβάσεις, όπως προαναφέραμε με διάφορες κατηγορίες χρηστών και
η

διαχείριση

των δικαιωμάτων

μας είναι απόλυτα γνωστή στους χρήστες του

μουσικού ρεπερτορίου. Οι εναγόμενοι

ισχυρίζονται ψευδώς

ότι δεν μας γνωρίζουν

τα μέλη της, πρώτον διότι ως συνδικαλιστικό όργανο και κάτοχος
τόπου,

είναι σε συνεχή

διάλογο με τους καταστηματάρχες

επαγγελμάτων,

και δεύτερον

ενδιαφέροντος,

Από

σημεία

είναι
όμως

εστίαση ς και συναφών

οι

ίδιοι καταστηματάρχες

του

ίδιου

του

διαδικτυακού

επιδίκου

υγειονομικού
δημοσιεύματος

αποδεικνύεται η πολύ καλή γνώση τους για εμάς τους ενάγοντες και τις υποχρεώσεις
τους απέναντί μας όταν χρησιμοποιούν μουσικό ρεπερτόριο.
Βεβαίως οι ισχυρισμοί αυτοί προτάθηκαν από τους εναγόμενους, προκειμένου
α) να

συστήσουν

στους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

μη πληρωμή των συγγενικών μας δικαιωμάτων,

τη

Είναι απολύτως

αφού αναφέρουν

φυσιολογικό ο ι,άθε χρήστης είτε να αδιαφορήσει είτε να εξοργισθεί από αυτήν την
απαράδεκτη

πρακτική

lωι

να

μη

συμπράξει

σης

απαιτήσεις

τους.

β) να ευτελίσουν το δικαίωμά μας και
γ) να παρουσιάσουν

εμάς αδρανείς και ανίκανους

στα μέλη μας, εφόσον με τις

λίστες των μελών μας, που δημοσίευσε παρανόμως,

σε κάθε αναζήτηση ονόματος

μουσικού και τραγουδιστή

δημοσιεύεται η ιστοσελίδα των εναγομένων με όλο αυτό

το επαίσχυντο δημοσίευμα.
Συνεχίζοντας οι εναγόμενοι,
είδηση ότι χρησιμοποιούμε

με σκοπό να μας προσβάλουν,
ακριβοπληρωμένους

ανεφέρθη μόνο για να επισημάνουν

υπαλλήλους.

αναφέρουν την ψευδή
Βεβαίως αυτό δεν

διασπάθιση των δικαιωμάτων, αλλά ανεφέρθη

προκειμένου να συνδυαστεί με το συκοφαντικό επαίσχυντο ισχυρισμό τους, σύμφωνα
με τον οποίο μας παρουσιάζουν δημόσια και μας κατηγορούν ως εγκληματίες, ήτοι
ηθικούς αυτουργού ς για

ψευδορκία των συνεργατών μας.. Συκοφαντικά λοιπόν

δημόσια αναφέρονται

υπαλλήλους που τους υποχρεώνουμε

σε

να ψευδορκούν

έναντι υψηλού οικονομικού ανταλλάγματος που τους δίνουμε. Οι ειδήσεις αυτές και
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οι ισχυρισμοί των εναγομένων είναι αναληθείς και εξόχως συκοφαντικοί

εις βάρος

:~ας. Ενώ στο δημοσίευμά τους, οι εναγόμενοι ομολογούν ότι έρχεται υπάλληλος και
;eι; .

και συγκεκριμένα αναφέρουν «..Οι

ι :'ε~σKέπτεται το χώρο του κάθε καταστήματος

bπάλληλοι αυτοί, οι οποίοι μάλιστα δεν δηλώνουν την ιδιότητά τους στους
υπευθύνους της επιχείρησης, παριστάνουν τους πελάτες του καταστήματος και
καταγράφουν, φωτογραφίζουν τα στοιχεία που θεωρούν απαραίτητα για την
έγκριση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που θα επακολουθήσει, ήτοι τα
τετραγωνικά μέτρα του καταστήματος και ενδεικτικά κάποια τραγούδια που
ακούγονται..» δεν διστάζουν να μας κατηγορήσουν
ήτοι ηθικού; αυτουργούς
ψευδο μάρτυρες,
δικαιωμάτων

τους

του

αδικήματος

ανθρώπους,

μας, με συγκεκριμένα

που

συκοφαντικά

ως εγκληματίες,

της ψευδορκίας και κατηγορούν
εργάζονται

καθήκοντα,

και

για την

είσπραξη

ως
των

των οποίων την αμοιβή

καταβάλλουν όχι μόνο ο ενάγων αλλά τρεις οργανισμοί του ήχου, ήτοι ΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΡΑΤΩ GRAMMO, εφόσον οι διαδικασίες και οι ενέργειες είσπραξης της αμοιβής
της δημόσιας εκτέλεσης των καλλιτεχνικών

εισφορών μας είναι

κοινές διότι η

αμοιβή είναι ενιαία σύμφωνα με το άρθ.49 ν2121193.
Αναληθώς πάλι, προκειμένου να προκαλέσουν αισθήματα δυσφορίας στον κόσμο, να
μας δυσφημίσουν,

να μας συκοφαντήσουν

και να αναχαιτίσουν

το έργο της

συλλογικής διαχείριση; των συγγενικών δικαιωμάτων, αναφέρουν τα εξής

«.Αυτιί

είναι η πρακτική που παγίως αιωλουθούν οι ως άνω αναφερόμενοι οργανισμοί για
την είσπραξη των ποσών που ζητούν, ως δήθεν προβλεπόμενη από το νόμο εύλογη
αμοιβή και εγκλωβίζουν τον ι(λάδο μας σπς

αίθουσες των Δl1ωστηρίων

επιβαρύνοντάς τους δυσανάλογα, αφού το Δικασπκό κόστος το φέρει ατομικά ο
κάθε χρήστης, ενώ οι Οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα ανάθεσης των σχετικών
υποθέσεων σε Δικηγορικά γραφεία με σχέση πάγιας περιοδικής εντολής, δηλαδή με
οικονομικούς όρους σαφώς ευνοϊκότερους. Γι αυτό και ο χρήστης,

στην

πλειονότητα των περιπτώσεων επιλέγει τελιιcά στην πράξη να ιωταβάλλει το ποσό
που ορίζουν οι Οργανισμοί μονομερώς, περιοριζόμενος ουσιασπκά σε μία άτυπη
και άδικη για αυτόν διαπραγμάτευση ως προς το ύψος της αμοιβής. Έτσι είναι
πρόδηλη η δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι μικρομεσαίες κυρίως
επιχειρήσεις..»
Είναι άκρως συκοφαντικό για εμάς τους ενάγοντες να ισχυρίζονται οι εναγόμενοι,
ότι οι αμοιβές του αμοιβολογίου μας, που ζητάμε από τους χρήστες εξωδίκως και με
τις αιτήσεις και αγωγές μας, αποτελούν «.,

δήθεν προβλεπόμενη από το νόμο
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εύλογη αμοιβή και εγκλωβίζουν τον κλάδο μας στις αίθουσεc: των Δ ικαστηρίω»και
εξ αιτίας αυτής της παράνομης τακτικής μας, δηλαδή
νόμιμα

αμοιβολόγια και να τα παρουσιάζουμε

προκαλούμε

με τις

υγειονομικού

ενδιαφέροντος,

χρήστης,

έκνομες

στην πλειονότητα

ενέργειές

το να κατασκευάζουμε

ως δήθεν νόμιμες αμοιβές,

μας

βλάβη

αφού οι ίδιοι

στους

ισχυρίζονται

των περιπτώσεων

να,

καταστηματάρχες

ότι «..Γι αυτό κα.ι ο

επιλέγει τελιιcά στην πράξη να

ιcαταβάλλει το ποσό που ορίζουν οι Οργανισμοί μονομερώς, περιοριζόμενος
ουσιαστικά σε μία άτυπη και άδικη για αυτόν διαπραγμάτευση

ως προς το ύψος

της αμοιβής. Έτσι είναι πρόδηλη η δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι
μιιφομεσαίες ιωρίως επιχειρήσεις.»
Σύμφωνα

με τις διατάξεις του νόμου 2121/93 άρθ.49, δεν καθορίζουμε εμείς τις

αμοιβές, συντάσσουμε αμοιβολόγιο, που το προτείνουμε στους χρήστες. Δεν έχουμε
την εξουσία της επιβολής του και μόνο το δικαστήριο καθορίζει οριστικά την αμοιβή.
Σε περίπτωση

άρνησης των χρηστών (αρθ. 49 ν.2121/93).

αρνείται την καταβολή,

ο κάθε χρήστης,

που

μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο και να ζητήσει τον

καθορισμό της αμοιβής, που ζητείται να καταβάλει. Ουδείς χρήστης έχει προσφύγει
στο δικαστήριο μέχρι σήμερα, για τον καθορισμό των αμοιβών, αν πράγματι ήθελαν
να καταβάλουν

μία αμοιβή έστω και χαμηλή. Συνεπώς εμείς δεν μπορούμε και δεν

έχουμε την εξουσία από το νόμο 2121/93 να επιβάλλουμε τα αμοιβολόγιά μας και
τόσο εμείς όσο και οι χρήστες έχουμε το ίδιο δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο
για τον καθορισμό της αμοιβής από τη χρήση του μουσικού ρεπερτορίου.
Κατόπιν, οι εναγόμενοι, με σκοπό να μας συκοφαντήσουν
πλαστογραφήσουν
δημιουργήσουν

ακόμη περισσότερο, να

την εικόνα του οργανισμού μας και των μελών του Δ.Σ, να
υπόνοιες

κακοδιαχείρισης

στα

μέλη

μας και τους

(καταστηματάρχες

και άλλες κατηγορίες)

του περιεχομένου

του επιδίκου δημοσιεύματός τους, προβαίνουν

υπολογισμούς, παρουσιάζουν

χρήστες

και γενικά σε όλους, όσοι έλαβαν γνώση
σε αυθαίρετους

ψευδή οικονομικά στοιχεία για τις αμοιβές που δήθεν

εισπράττουμε, χωρίς να έχουν κανένα τέτοιο στοιχείο και χωρίς να έχουν κάνει τη
στοιχειώδη έρευνα και διασταύρωση των ειδήσεων και πληροφοριών

τους.

Είναι γνωστά τα δικαστήριά μας, η άρνηση που αντιμετωπίσαμε των χρηστών, η
αδυναμία είσπραξης από πολλά καταστήματα για διαφόρους λόγους, η πληθώρα των
δικών

σε στα περισσότερα Πρωτοδικεία της χώρας,

καθορισμό των νομίμων αμοιβών μας και τα
οργανισμούς μας.

για την αναγνώριση και τον

έξοδα που απαιτούνται

...
,r.

%.

μη, ~_.~

από τους

. ':
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Με αυθαίρετους υπολογισμούς, οι εναγόμενοι, σκόπιμα για να μας συκοφαντήσουν,
όπως αναφέρουμε

παρακάτω,

αναφέρονται

σε ποσά, που ποτέ

δεν έχουμε

':'e.~;

εισπράξει, προκειμένου

να μας καταστήσουν

λοιπούς καλλιτέχνες και δημιουργούς,

καταχραστές

στα μέλη μας, τους

στους χρήστες/καταστηματάρχες

και γενικά

σε ανυπολόγιστο αριθμό προσώπων που έλαβε γνώση του περιεχόμενου του επιδίκου
δημοσιεύματός τους

Ήτοι αναφέρουν

ότι μοιραζόμαστε κατ' έτος το ποσόν των

48.500.000 ευρώ και ότι στην εσχάτη των περιπτώσεων ο κάθε μουσικός λαμβάνει το
ποσόν των 50.000 ευρώ ετησίως και ο κάθε τραγουδιστής το ποσόν των 62.500 ανά
έτος. Αναφέρουν

αυτάιλιγγιώδη

ποσά, που δήθεν

εντέχνωξ νπροκειμένου για να συνδυαστούν
εισπρακτικές

εισπράττει το κάθε μέλος μας,

στην αντίληψη

εταιρείες που δήθεν χρησιμοποιούμε,

του κοινού,

με ψευδορκίες

με

μαρτύρων και

ηθική αυτουργία ημών των εναγόντων, μελών του ΔΣ σε εγκληματικές πράξεις και
αμοιβές που παρουσιάζονται

από εμάς ως δήθεν νόμιμες όπως ισχυρίζονται

οι

εναγόμενοι. Κατ' αυτόν τον τρόπο δημιουργούν ένα κλίμα δυσφορίας και απέχθειας
εναντίον μας και εναντίον του ενάγοντα οργανισμού μας στο κοινό, που δύσκολα
μπορούμε να αλλάξουμε.

Οι εναγόμενοι

υπολογίζουν τον αριθμό των μελών μας,

ενώ η πραγματικότητα είναι ότι ως αντιπροσωπευτικοί
που εκπροσωπούμε,

εισπράττουμε για μέλη και μη μέλη και σύμφωνα με τις

συμβάσεις αμοιβαιότητας αποδίδουμε
καλλιτέχνες

μουσικούς

παρουσιάζονται/εκτελούνται
γνωρίζουν
εκπτώσεις

ότι,

όταν

οργανισμοί της κατηγορίας

των
εντός

στους ξένους οργανισμούς, για τους ξένους
οποίων
της

οι

Ελληνικής

εκτελέσεις
Επικράτειας.

δημόσια
Ως

χρήστες

εξωδίκως εισπράττουμε τις αμοιβές μας, προ βαίνουμε σε

επί του αμοιβολογίου μας, όπως αναφέρεται στη σύμβαση και με την

δευτεροβάθμια

συνδικαλιστική

οργάνωση

ΠΟΕΣΕ,

σύμφωνα

με την οποία οι

εκπτώσεις μας είναι της τάξεως μέχρι και 60% επί του αμοιβολογίου μας, για μικρές
επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επίσης ως συνδικαλιστές γνωρίζουν ότι,
λόγω της ισχνής οικονομικής μας δυνατότητας και οι ενέργειές μας γίνονται εκ των
ιδίων των δυνάμεών μας, μέχρι σήμερα

αμοιβόμαστε λιγότερο από το 1/20 (ένα

εικοστό) του συνολικού αριθμού των περίπου 150.000 επιχειρήσεων που αναφέρουν
οι εναγόμενοι.
Βεβαίως,

όπως προαναφέραμε,

δεν ήταν τυχαία η παράθεση αυτών των ποσών.

Έγινε με πρόθεση να μας συκοφαντήσουν

διότι, αφενός δημιούργησαν

καχυποψία στο πρόσωπό μας, εφόσον αναφέρουν

υπόνοιες κα

δημόσια: <<Μεαυτά τα δεδομένα

αγαπητοί κύριοι των Οργανισμών, μετά από ερωτήματα που θέσαμε στον ιcλάδο
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μας, πολλοί ει'δήλωσαν το ενδιαφέρον τους και επιθυμούν να σας παραδώσουν τr;ι.."'":
••..
/ ;~,~~\
κλειδιά
της
επιχείρησής
τους
αρκεί
να
γίνουν
μέλη
σaς~) /.,.~:~~?
i

και αφετέρου

βρήκαν

,;1.:'

δήθεν σοβαρό λόγο να απευθυνθούν μέσω της ιστοσελίδαξ .

τους σε όλα τα μέλη μας και να τους αναφέρουν δημόσια τα εξής δυσφημιστικάκαι
συκοφαντικά:
<<Αγαπητοίμας μουσικοί ι,αι τραγουδιστές, γνωρίζετε ότι οι οργανισμοί Συλλογικής
Διαχείρισης

Συγγενικών

Δl1,αιωμάτων

GRAMMO

ΕΡΑΤΩ

ΑΠΟΛΛΩΝ

χρησιμοποιούν σε κάθε δικόγραφό τους τα ονόματά σας προκειμένου να ασh'"ήσουν
πίεση

στις ΔικασΤl1,ές αρχές ι,αι να εισπράξουν

τα ποσά που διεκδικούν;

Γνωρίζετε ότι τα ονόματά σας άρχισαν να γίνονται αντιπαθητικά

στον κλάδο μας

εξ αιτίας αυτού του γεγονότος, που ίσως και να μην έχει υποπέσει στην αντίληψή
σας;
Γνωρίζετε ότι ο κλάδος μας άρχισε να αποφεύγει να προμηθεύεται

τα cd σας;

Ξεχνάτε ότι η μεγαλύτερη διαφήμιση των τραγουδιών σας γίνεται από τα δικά μας
μαγαζιά

(μπαρ,

καφετέριες,

clIlb,

Ξεχνάτε ότι στα δικά μας μαγαζιά εργάζεστε

εστιατόρια);

(κέντρα διασκέδασης,

αίθουσες
Σας

ταβέρνες,

δεξιώσεων);

ζητήσαμε

ποτέ

εμείς

δικαιώματα

για

διαφήμιση

των

έργων

σας;

Δεν μένουμε όμως εδώ. Αφού μέχρι στιγμιίς ο νόμος μας επιβάλει να σας
πληρώνουμε,

θα το κάνουμε .. αλλά η εύλογη

αμοιβή

σας να μην φτάνει

στον ..παραλογισμό».
Σύμφωνα με τα ως άνω, οι εναγόμενοι αντιμετωπίζουν περιφρονητικά
δικαίωμα μας του συνεταιρίζεσθαι,
περιλαμβάνουμε

εμάς και το

ως πολιτών αυτού του κράτους. Αναφέρουν

τα μέλη του ενάγοντα οργανισμού

στα δικόγραφα μας

Η αλήθεια όμως είναι,

όπως

ότι

για να

ασκήσουμε

πίεση στα δικαστήρια.

εναγόμενοι,

ότι υποχρεωθήκαμε κατόπιν δικαστικών αποφάσεων να αναφέρουμε τα

γνωρίζουν οι

μέλη μας, πράγμα το οποίο, επιβάρυνε με πρόσθετα έξοδα (εγγραφής, φωτοτυπίας) τα
δικόγραφά μας. Αναφέρουν
διαχείριση των δικαιωμάτων
ελλήνων

καλλιτεχνών

συκοφαντικά

εις βάρος μας ότι με τις ενέργειές μας στη

δημιουργήσαμε αντιπάθεια των χρηστών εις βάρος των

μουσικών

και τραγουδιστών

και

ότι ο κλάδοι; των

καταστηματαρχών άρχισε να αποφεύγει την προμήθεια των δίσκων τους, δεν θα τους
απασχολούν

στα

..

μουσικά

προγράμματα

των κέντρων

διασκέδασή;

τους και

ισχυρίζονται ότι κανονικά ότι δεν θα έπρεπε να ζητούν αμοιβές οι καλλιτέχνες αλλά
να πληρώνουν για τη διαφήμιση που γίνεται στα κέντρα τους, με τη χρήση των

,,/.:,'
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φωνογραφημάτων. Αυτοί οι ισχυρισμοί των εναγομένων,

μετά τόσων χρόνων ισχύος

του νόμου 2121/93 προγραμματισμένα

αθεμίτως, παρανόμως

υπαιτίωξ,

αφενός στον εκφοβισμό

καλλιτεχνών,

αποσκοπούν,

ημών των εναγόντων

και των μελών μας

για τη δημιουργία μαύρης λίστας αποτελουμένης

ενάγοντα οργανισμού και του οργανισμού των τραγουδιστών
καταστηματάρχες

και

εκ των μελών του

ΕΡΑΤΩ,

εφόσον οι

δεν θα χρησιμοποιούν φωνογραφήματα με τις ερμηνείες τους ούτε

θα τους απασχολούν στα μουσικά προγράμματά τους και αφετέρου στη δημιουργία
και ενίσχυση ενός κλίματος

απαξίας και της δυσφορίας καλλιτεχνών και κοινού

γενικότερα για τις ενέργειές μας, του ενάγοντα Οργανισμού και ημών ως μελών του
Δ.Σ .. Οι συκοφαντικές και άκρωc δυσφημιστικές για εμάc τους ενάγοντεc αναφορέc,
αυτέc των εναγομένων,

έχουν στόχο να μαc παρουσιάσουν

ότι κινούμεθα

ενάντια

στο νόμο και τιc αναληφθείσεc υποχρεώσειc μας και ότι προ βαίνουμε σε έκνομες
πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο το βιοπορισμό των τραγουδιστών κα μουσικών,
Στο τέλος της ως άνω παραγράφου, μετά τις
βάρος

της

εργασίας

των

μουσικών

έμμεσες απειλές και τον εκφοβισμό εις

και τραγουδιστών

και

την

απαξίωση,

υπονόμευση και συκοφαντία ημών και του έργου μας της συλλογικής διαχείρισης,
αναφέρουν ότι «Αφού μέχρι στιγμής ο νόμος μας επιβάλει να σας πληρώνουμε, θα
το κάνουμε ..αλλά η εύλογη αμοιβή σας να μην φτάνει ..στον ..παραλογισμό».
Σε αυτό το σημείο αποδεικνύεται

η γνώση των εναγομένων,

ότι όχι μόνο μας

γνωρίζουν αλλά πιστεύουν

ότι πράγματι πρέπει να καταβάλλουν την αμοιβή μας.

Εδώ όμως, οι εναγόμενοι,

αφού συκοφαντικά δημιούργησαν

ημών των εναγόντων και του έργου μας,
αμοιβές που ζητάμε
καλλιτέχνες,

τους

προσθέτουν

μια πλαστή εικόνα

ένα νέο στοιχείο, ήτοι ότι οι

φθάνουν στον παραλογισμό, προκειμένου να στρέψουν
καταστηματάρχεξ

κα το κοινό

γενικότερα,

εναντίον

τους
του

οργανισμού και ημών ως μελών του ΔΣ, οι οποίοι κατά τους εναγόμενους είμεθα
ανίκανοι,

επικίνδυνοι

και εγκληματίες

και δεν πρέπει

να διαχειριζόμαστε

τα

συγγενικά δικαιώματα.
Τέλος οι εναγόμενοι παραθέτουν στο τέλός την εξής συκοφαντική παράγραφο στο
επίδικο

δημοσίευμά

τους

«Παρακάτω παραθέτουμε τις λίστες των μελών ενός εκάστου Οργανισμού, όπως
παρουσιάζονται

από

τους

ίδιους

τους

οργανισμούς

στις

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΡΩΝ εναντίον του δικού μας κλάδου και παραι'αλούμε

οποιονδιίποτε μουσιι,ό ή τραγουδιστιί διαφωνεί για την ύπαρξη του ονόματός του
στις λίστες

να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω της ηλει,τρονικής

σελίδας μας
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σας icι εσείς να εισπράττετε μόνο την κατακραυγή του κόσμου. Εάν έχετε ..~~
υπογράψει σύμβαση εγγραφής μέλους με τους οργανισμούς καλώς, εάν όμως όχι,

ι
~,~..-

ενημερώστε μας να δημοσιοποιήσουμε τα ονόματά σας στα χιλιάδες μέλη μας..,;"ι
Αυτός εξ άλλου είναι και ο λόγος της δημοσιοποίησης των ονομάτων από την
μεριά

Οι

του

εναγόμενοι

προέβησαν

σε αθέμιτη

ΠΑ.Σ.ΚΕ.ΔΙ».

επεξεργασία

ευαίσθητων

προσωπικών

δεδομένων των μελών μας, μεταξύ των οποίων υπάρχουν κα τα ονόματα, ημών των
εναγόντων,

μελών του ΔΣ και τα οποία αποτελούν και

δεδομένα του ενάγοντα οργανισμού.

ευαίσθητα προσωπικά

Δημοσίευσαν αθεμίτως και παρανόμως,

όλα

τα μέλη του ενάγοντα οργανισμού μας, άνευ της αδείας και της συγκατάθεσής δικής
του

και ημών, ως μελών του Δ.Σ. Οι εναγόμενοι παρανόμως

ονόματα από δικόγραφο του ενάγοντα/οργανισμού,
μέτρων,

που απευθύνεται

αντέγραψαν

τα

ήτοι από αίτηση ασφαλιστικών

αποκλειστικά και μόνο στο δικαστήριο. Οι εναγόμενοι,

αφού ανέφεραν τα παραπάνω,

με τον πλέον

συκοφαντικό

τρόπο εναντίον μας,

προσθέτουν το εξής επαίσχυντο συκοφαντικό σχόλιο/ισχυρισμό εις βάρος μας

γιατί θεωρούμε ότι είναι άδικο να πλουτίζουν κάποιοι εις βάρος σας κι εσείς να
εισπράττετε μόνο την κατακραυγή του κόσμου
Πλέον, χωρίς κανένα δισταγμό οι εναγόμενοι, προβαίνουν στην έσχατη συκοφαντία
εις βάρος μας
ισχυριζόμενοι

και
ότι

ενάγοντα/οργανισμού,

μας καθιστούν καταχραστές των αμοιβών των μελών μας,
εξ

αιτίας

των

έκνομων

ενεργειών

μας,

τα

μέλη

του

όχι μόνο ούτε τις αμοιβές τους εισπράττουν αλλά εισπράττουν

μόνο την κατακραυγή του κόσμου. Τόσο επαίσχυντες είναι οι πράξεις μας και τόσο
ατιμωτικές, κατά τους εναγομένους,

αφού οι ίδιοι αναφέρουν ότι ως αποτέλεσμα

αυτών των πράξεών μας είναι μια γενική κατακραυγή κατά του κλάδου μουσικών και
τραγουδιστών.
Με τη δημοσίευση των ονομάτων των μουσικών και των τραγουδιστών,
δημοσίευμα

και η διεύθυνση

της ηλεκτρονικής

εφημερίδας

του

όλο το

εναγομένου

σωματείου έγινε γνωστή σε κάθε καλλιτέχνη, αφού στο παγκόσμιο ιστό GOOGLE και σε άλλους ιστότοπους αποθήκευσης και αναζήτησης- αποθηκεύεται
δημοσίευμα

στο

υπερπολλαπλασιάζεται

όνομα

του

καλλιτέχνη

ο αριθμός των προσώπων,

και

κατ' αυτόν

το επίδικο
τον

τρόπο

που έλαβαν γνώση του επιδίκου

..<:~
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δημοσιεύματος εφόσον, ανυπολόγιστος αριθμός χρηστών του διαδικτύου αναζητάει
στοιχεία για διάφορους καλλιτέχνες συνεχώς.
Όλο δε το επίδικο δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας των εναγομένων, έχει
αναπαραχθεί σε πολλές ηλεκτρονικέ; εφημερίδες
ΙΙ .

.,..;"

Οι εναγόμενοι αδίστακτα,
περιοδικό

του

στο επίδικο δημοσίευμα

πρώτου

εναγόμενου

σωματείου,

τους,

στο επίσημο

δημοσίευσαν

μέρος

των

δικογράφων μας, που αφορά τη σύσταση των οργανισμών ΑΠΟΛΛΩΝ, ΕΡΑΤΩ
και GRAMMO και τα συνδύασαν με τις επίδικες φωτογραφίες και με τίτλους, με
αποτέλεσμα να ευτελίζουν
παρουσιάζαντας
αρπακτικά

την προσωπικότητά

εμάς ως

και

καρχαρίες

μας και να μας συκοφαντούν,

κουκουλοφόρους,
που

τρομοκράτες,

κατασπαράζουμε

τους

εγκληματίες
επιχειρηματίες,

οργανωμένοι σε συμμορία και που αποτελούμε αμαρτία με τις έκνομεξ πράξεις
μας. Δεν ικανοποίησε

τους εναγόμενους η συκοφαντική

αυτή δυσφήμιση εις

βάρος μας αλλά δίνουν στο αναγνωστικό κοινό την εντύπωση ότι δήθεν έχουν
ανακαλύψει

τα

πρωταγωνιστών,

υπόλοιπα
ήτοι

μέλη της

κάποιους

συμμορίας,

πλέον

ημών

των

που μας βοηθούν και σε επόμενο τεύχος θα

αναφέρουν τα ονόματά τους. Βεβαίως

όλος αυτός ο ισχυρισμός έγινε για λόγους

εντυπωσιασμού

και από την πρόθεση των εναγομένων να πλήξουν καίρια την

προσωπικότητά

μας και να θέσουν σε κίνδυνο κυρίως τη σύμβαση μας με την

ΠΟΕΣΕ για την οποία αφήνουν υπονοούμενα στο δημοσίευμα ότι δήθεν κάτι θα
πουν σε επόμενο τεύχοξ,

Δ,2,
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Εξ αιτίας λοιπόν της ως άνω δόλιας, ανάρμοστης, αήθους συμπεριφοράς
εναγομένων
επέλεξαν

εναντίον μας, με το επίδικο συκοφαντικό

οι εναγόμενοι

ηλεκτρονική

εφημερίδα

να

δημοσιεύσουν,

και στο περιοδικό

πρόθεση να πλήξουν την προσωπικότητά

των

δημοσίευμα το οποίο

ως ομάδα/συνεργάτες

στην

του πρώτου εναγομένου, με την

μας και με τη γνώση ότι η δημοσίευση

του επιδίκου δημοσιεύματος θα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την προσβολή της
προσωπικότητάς

μας,

επλήγη πράγματι

προσβολή της οποίας συντελείται ως εξής:

βαθύτατα η προσωπικότητά μας η
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Οι ψευδείς

και

διατυπώθηκαν

δυσφημιστικοί

στα επίδικα

ισχυρισμοί

των

εναγομένων

, όπως

αυτοί

δημοσιεύματά τους, αφορούν γενικά στις εργασίες του

,\

-~ οργανισμού

και είναι πρόσφοροι να βλάψουν την εμπιστοσύνη του κοινού,

των

καλλιτεχνών, του Υπουργείου Πολιτισμού που χορηγεί την άδεια λειτουργίας του
ενάγοντα/οργανισμού.

Οι εναγόμενοι

γνωρίζουν

το ψευδές των ισχυρισμών τους

και ότι αυτοί ήταν πρόσφοροι να πλήξουν την εμπιστοσύνη του κοινού προς τον
ενάγοντα/οργανισμό

και την

πίστη που απολαύει

αποτέλεσμα αυτό αλλά και το επεδίωξαν

με τον τρόπο που αναφέρθηκε

Με τη συμπεριφορά τους αυτή προξένησαν
οργανισμού.

και όχι μόνο απεδέχθησαν

ανωτέρω.

ανεπανόρθωτη βλάβη στο πρόσωπο του

Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς καθΌλοκληρίαν,

την εικόνα του ενάγοντα/οργανισμού

το

ικανοί να πλήξουν

προς τα έξω, τη φήμη του, να επηρεάσουν το

κύκλο των εργασιών του και τις σχέσεις του με το συναλλακτικό κύκλο, θα χρειαστεί
δε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει ο ενάγων οργανισμός να επανέλθει στην
κατάσταση που ήταν πριν δεχτεί τους ψευδείς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς των
εναγομένων.

Ο τρόπος

που

έδρασαν

οι εναγόμενοι

χρησιμοποίησαν, οι συνθήκες υπό τις οποίες ενήργησαν
των ισχυρισμών,

μαρτυρούν αδιάψευστα ότι είχαν

, τα

μέσα

τα

οποία

και το αναπόδεικτα ψευδές
την πρόθεση

και στόχευαν

άμεσα να πλήξουν το νομικό πρόσωπο του ενάγοντα/οργανισμού,.

11.
ΠΡΟΣΒΟΛΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗτικον
ΚΑΙ ΩΣ ΜΕΛΩΝ τον

ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τον

ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ

ΩΣ

ΕΝΑΓΟΝΤΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜον

ΕΝΑΓΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜον ΚΑΙ ΩΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΕΝΑΓΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.
Οι εναγόμενοι
καίρια,

με τους ως άνω δημοσιευθέντες

ισχυρισμούς

τους

προσέβαλαν

απρόκλητα, αθέμιτα και παράνομα την τιμή και την υπόληψή μας και εν

γένει το δικαίωμα
καταξιωμένων

της προσωπικότητάς

μας,

ως μουσικών

επαγγελματιών

στο χώρο του θεάματος (θεάτρου, κινηματογράφου, τηλεόρασης) και

κυρίως ως μελών του ΔΣ του ενάγοντα οργανισμού, εκλεγμένων πολλάκις από τους
συναδέλφους

μας για την προάσπιση

και τη διαχείριση

των συγγενικών

μας

δικαιω μάτων.
Οι εναγόμενοι

πρόσβαλαν το δικαίωμά μας να απολαύουμε δικαιολογημένα της

εκτιμήσεως, εκ μέρους των ερμηνευτών, των δημιουργών, των πολιτειακών φορέων
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και

αρχών

και

συναλλασσομένων

των

χρηστών

του

μουσικού

του ενάγοντα/οργανισμού,

συνεταιρισμού/ενάγοντα

οργανισμού,

ρεπερτορίου

ως εκλεγμένα

που υπερασπιζόμαστε

και

λοιπών

μέλη του ΔΣ του
και προάγουμε

τα /

συμφέροντα του οργανισμού και του κλάδου μας, με βάση τις εισηγήσεις και την
εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ.
Οι εναγόμενοι μας απέδωσαν συκοφαντικά, γεγονότα σε σχέση με τη λειτουργία του
συνεταιρισμού ΑΠΟΛΛΩΝ

και την άσκηση των καθηκόντων μας ως μελών του ΔΣ ,

- ενώ ο ενάγων οργανισμός και εμείς ως μέλη του ΔΣ λειτουργούμε

με βάση το

ν.2121/93 και το καταστατικό μας, από το 1995 μέχρι σήμερα, με τις προσπάθειες και
τον αγώνα, που εν περιλήψει και ενδεικτικά σας αναφέρουμε στην παρούσα αγωγή
μας. Μας απέδωσαν οι εναγόμενοι ότι:
•

ως διοικητικό συμβούλιο αδρανούμε και επιλέγουμε τακτικές ενάντια στο νόμο

και τα συμφέροντα των μελών μας, θέτοντας σε κίνδυνο την ηθική τους υπόσταση
και αφήνοντάς τους στην κατακραυγή του κόσμου, κινούμενοι αήθως και παρανόμως
εις βάρος των συγγενικών

μας δικαιωμάτων

και των καθηκόντων

που έχουμε

αναλάβει.
•

αθέμιτα, παράνομα και υπαίτια ενάντια στο καθήκον μας, ως εκλεγμένα μέλη του

ΔΣ του ενάγοντα

οργανισμού

μας,

εισπράττουμε

τεράστια

ποσά που δεν τα

αποδίδουμε στα μέλη μας και πλουτίζουμε αθέμιτα παράνομα και υπαίτια

εις βάρος

τους,
•

είμαστε ηθικοί

αυτουργοί

ενέργειες αδιαφανείς

Ότι αποτελούμε

της ψευδορκίας,

και γενικά

με

ενεργούμε ενάντια στα συμφέροντα του ενάγοντα οργανισμού

και των μελών του-συναδέλφων
•

του εγκλήματος

συμμορία

μας.
εγκληματιών,

τρομοκράτες

είμαστε καρχαρίες που τρώμε τις σάρκες των επιχειρηματιών

κουκουλοφόροι,

ότι

και με τις έκνομες

ενέργειές μας αποτελούμε αμαρτία και όνειδος
Ως κριτική,

εάν διατύπωναν οι εναγόμενοι

έλλειψη αποτελεσματικότητας
εκρίνοντο ως άδικες,
ανταλλαγής
προτίμησαν

απόψεων.

προτάσεις, ή εάν επέκριναν

τη διοίκηση,

μπορεί μεν οι ενέργειές τους

να

ωστόσο θα εκινούντο στο πνεύμα των διαδικασιών και της
Οι εναγόμενοι

να προβάλλουν

δημόσια

όμως, αν και γνώριζαν
όλους

ισχυρισμούς τους, προκειμένου να σπιλώσουν
που έγινε μέχρι σήμερα.

και για

τους

την αλήθεια,

ως άνω

συκο φαντικού ς

εμάς τους ενάγοντες

και τον αγώνα

~<

."
-<
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Τέλος οι εναγόμενοι, προκειμένου να ολοκληρώσουν το συκοφαντικό τους έργο και
να το διαδώσουν
έκκληση

και να το ενισχύσουν

στο σύνολο

των

καταστήσουν γνωστό σε

όσο το δυνατόν περισσότερο, απευθύνουν

μουσικών

όλους το

και τραγουδιστών,

επίδικο δημοσίευμα,

προκειμένου

δημοσιεύοντας

να
άνευ

δικαιώματος τα ονόματά όλων των μελών του ενάγοντα οργανισμού, μεταξύ των
οποίων και των ονομάτων ημών των εναγόντων, μελών του Δ.Σ .
..... ,.

Οι εναγόμενοι αποδίδουν

σε εμάς

πρακτικέξ

διαχείριση των δικαιωμάτων

στη συλλογική

ανηθικότητα,

ότι χρησιμοποιούμε

αθέμιτες

και στα καθήκοντα

έχουμε αναλάβει ως εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

που

του ενάγοντα

οργανισμού και ότι διαπράττουμε έκνομες πράξεις που προσβάλλουν

τα μέλη και

θέτουν σε κίνδυνο την εργασία τους και την οικονομική επιβίωσή τους.
Οι

αναληθείς,

συκοφαντικέξ,

ισχυρισμοί των εναγομένων,

κατασκευασμένε;

δημοσιεύτηκαν

και ειδικότερα να σπιλώσουν
ευτελίσουν

και συκοφαντικοί

με σκοπό να μειώσουν

το όνομα, την προσωπικότητά

την αξία μας

μας και ακόμα να

το θεσμικό ρόλο μας ως μελών του ΔΣ. όλως απαξιωτικά της ιστορίας

μας στη συλλογική διαχείριση,
αφοσίωσής

ειδήσεις

της αξιοπρέπειάς μας, του αισθήματος ευθύνης και

μας στους σκοπού;

του καταστατικού

ενάγοντα οργανισμού. Το αποτέλεσμα
ήταν να προξενήσουν

του νομικού

προσώπου

του επιδίκου συκοφαντικού

του

δημοσιεύματος

σ' εμάς τεράστια προσβολή της προσωπικότητά;

μας, να

πλήξουν καίρια την τιμή και την υπόληψή μας, να μειώσουν την αξία μας και να μας
υποβάλουν σε αφόρητη πίεση και ψυχική ένταση,- έντονη στενοχώρια

και αίσθημα

βαθύτατης πικρίας. Πρόκειται δηλαδή περί συνειδητή ς επιλογής των εναγομένων

να

εδραιώσουν στη συνείδηση του κοινού, τα χειρότερα συναισθήματα ονειδισμού για
το πρόσωπό μας, όχι παράθεση απόψεων και κρίσεων και των πλέον οξέων αλλά με
ηθικά και δεοντολογικά

απαράδεκτο

τρόπο σπίλωσης του προσώπου

μας, με

εμπάθεια και δόλο.
Από τα επίδικα δημοσιεύματα

επλήγη βαθύτατα η προσωπικότητά μας η προσβολή

της οποίας συντελείται ως εξής
1) Προσβάλλεται

η

αξιοπρέπειά μας,

της

οποίας η συνταγματική

προστασία

εξαγγέλλεται στο άρθρο 2 του Συντάγματος ως εξής «ο σεβασμός και η προστασία
της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας» και
επίσης θεμελιώνεται στο άρθρο 7 παρ.2 του Συντάγματος.
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2) Θίγεται βάναυσα η τιμή και η υπόληψή μας, όπως προστατεύονται από το άρθρο 2
του Συντάγματος και το άρθρο 17 του Ν.2462/97 που κύρωσε το Διεθνές σύμφωνο
για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, 361,362,363 ΠΚ.
3) Πλήττεται η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητά;

μας απαραβίαστο ατομικό

στο άρθρα 5, 9 του Συντάγματος, στο άρθρο

δικαίωμα όπως θεμελιώνεται

10 της

Σύμβασης της Ρώμης και στο άρθρο 19 του ν. 2462/97 περί κυρώσεως του Διεθνούς
Συμφώνου ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Και στο άρθρο 5 της Ευρωπαϊκή;
Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών
ελευθεριών (ΕΣΔΑ, Ν.Δ53!74).
3) Πλήττεται βαρύτατα ο ψυχικός και συναισθηματικό;
αιτία διασυρόμαστε

και κατασυκοφαντούμαστε

και κατασκευασμένα

«γεγονότα»

μας κόσμος,

εφόσον χωρίς

από τους εναγομένους με αναληθή

και προσβλητικούς

ισχυρισμού; και

αναφορές

εις βάρος μας.
4) Πλήττεται με ιδιαίτερη βαρύτητα και ένταση η ατομική μας ζωή (ιδιωτικό;

βίος),

άρθρο 17 του ν.2462/1997 περί κυρώσεως του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά
και Πολιτικά Δικαιώματα,

άρθρο 8 της Σύμβασης της Ρώμης,

άρθρο 5 παρ.3 του

Ν.2690/99.

ΠΙ.
Από τις ως άνω συκοφαντικές
σύνδεση με έκνομες πράξεις,
αθέμιτες πρακτικές,

εκδηλώσει; των εναγομένων,

που μας αποδόθηκε

αήθης και εγκληματική συμπεριφορά, αυθαιρεσία και

υπέστη μεν ανεπανόρθωτη

ηθική βλάβη, καθ'

όσον αυτά

αφορούσαν εμάς πρώτον την πίστη, τη φερεγγυότητα και το επάγγελμα του ενάγοντα
οργανισμού και ημάς τους λοιπούς ενάγοντες,
κάθε ενέργεια
εκτελούμε

του ενάγοντα οργανισμού,

τα καθήκοντα

καταστατικού

μέλη του ΔΣ, οι οποίοι πράττουμε

εκπροσωπούμε τον ενάγοντα οργανισμό,

των μελών του ΔΣ, που απορρέουν

του ενάγοντα οργανισμού

και είμαστε

θεσμικά εκ του

υπεύθυνοι απέναντι στη

Γενική Συνέλευση των μελών.
Η προσβολή της προσωπικότητάς
Η

μας μεγεθύνεται διότι συντελείται δια του Τύπου.

εν λόγω δημόσια διαπόμπευσή

ιδιοκτησία;

του

πρώτου

επισκέπτη/αναγνώστη,
αναπαραγωγής

και

μας έγινε

εναγομένου,

με

από την ηλεκτρονική
ελεύθερη

πρόσβαση

εφημερίδα
για

κάθ

με άγνωστο αριθμό επισκεπτών, που λόγω της ταχύτατης
διάδοσης

ειδήσεων

κα

πληροφοριών,

οι

κακόβουλο;
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συκοφαντικές ειδήσεις των εναγομένων εις βάρους μας αναπαράχθηκαν
πληθώρα προσώπων και άλλων διαδικτυακών τόπων ηλεκτρονικών
t·ι;ιποτέλεσμα να είναι δεδομένη η γνώση σε ανυπολόγιστο

;jι;

J,ΊιιlJrινελαΠό

V' συνο

-~.

ακαριαία σε

εφημερίδων με

κύκλο προσώπων.Επίσης

το επίσιμο περιoδΙ~ό του πρώτου εναγομένου το οποίο έχει διανεμηθεί στο

ο των καταστηματαρχων.

Ο σκοπό;

των εναγομένων

συνίστατο

προσβολή της προσωπικότητάς

στην άμεση, βάναυση και

μας και της τιμής και υπόληψής μας. Η ενέργειά τους

αυτή και ο τρόπος με τον οποίον την εκτέλεσαν,
και καταχρηστικά,

ταπεινωτική

κατά παράβαση

αποδεικνύει

της καλής πίστεως,

ότι, υπαίτια, αθέμιτα
των χρηστών

ηθών,

επεδίωξαν την απροκάλυπτη, συκοφαντική επίθεση εις βάρος μας, μη έχουσα στόχο
την ενημέρωση αλλά το διασυρμό μας και

την κατασπίλωση

της τιμής και της

υπολήψεώς μας. Προκύπτει από το δημοσίευμα η ευθεία, άμεση, αναμφισβήτητη και
με κάθε τρόπο δηλωμένη πρόθεσή τους να τελέσουν εις βάρος μας την εν λόγω
προσβολή.
Από την εν γένει παράνομη συμπεριφορά των εναγομένων, έχουμε υποστεί ηθική
βλάβη, την οποίαν οφείλουν οι εναγόμενοι να αποκαταστήσουν
926 ΑΚ), αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος,

χρηματικά (άρθρο

συνεπεία των ανωτέρω άδικων

πράξεών τους εις βάρος μας, η δε αξίωση της χρηματική ικανοποίησης,

πρέπει

να

καθοριστεί από το δικαστήριό Σας, ενόψει του είδους της προσβολής της τιμής μας,
και της πίστης του νομίμου προσώπου του ενάγοντα οργανισμού,

του βαθμού

υπαιτιότητας των αντιδίκων

και της οικονομικής κατάστασης αυτών, στο ποσό των

ενενήντα χιλιάδων (90.000)

ευρώ για τον πρώτο ενάγοντα οργανισμό και το ποσόν

των εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000)

ευρώ για

έκαστο των υπολοίπων εναγόντων,

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του πρώτου ενάγοντα,
για την αποκατάστασή
υπόψη

της προσβολής

του επαγγέλματος

οργανισμού και της

της προσωπικότητάς

και της πίστης

μακρόχρονη;

ποσά

απολύτως εύλογα
μας, λαμβανομένου

και φερεγγυότητας

επιτυχούς δραστηριότήτας

του

ενάγοντος

μας στη συλλογική

διαχείριση των συγγενικών δικαιωμάτων των μουσικών, του ενάγοντα οργανισμού
και ημών ως αιρετών επί χρόνια, άνω των οκτώ ετών, μελών του Δ.Σ. του ενάγοντα
οργανισμού, της ευσυνειδησίας και της αποτελεσματικότητας,
στα καθήκοντά μας

και

τα οποία τρώθηκαν καίρια,

που έχουμε επιδείξει

εξαιτίας των παράνομων

ενεργειών των εναγομένων.
Το ύψος της χρηματικής ικανοποιήσεώς λόγω της ηθικής μας βλάβης,
προσδιορισθεί σύμφωνα με:

πρέπει να
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•

την αξία του προστατευτέου

την επαγγελματική

αγαθού της τιμής, υπόληψης και αξιοπρέπειάς μας, ::~;;

καταξίωση του ενάγοντα οργανισμού και την πίστη του απέναντι

σε τεράστιο κύκλο συναλλασσομένων,

την κοινωνική μας θέση ως επαγγελματικών

μουσικών και αιρετών στο ΔΣ οργανισμού συλλογικής

διαχείρισης

συγγενικών,'

δικαιωμάτων
•

την τεράστια βαρύτητα και το μέγεθος της εναντίον μας προσβολής, λόγω των

συνεπειών

που είχαν όλες αυτές οι δημόσιες εκδηλώσεις

εναγομένων

και ισχυρισμοί

εναντίον μας και εις βάρος της επαγγελματικής

των

και κοινωνικής μας

υπόστασης, και του θεσμικού ρόλου και της ευθύνης μας απέναντι σε εκατοντάδες
καλλιτέχνες.
•

το βαθμό των αδίκων πράξεων των εναγομένων

εναντίον μας και την τεράστια

έκταση της ηθικής μας βλάβης εφόσον οι εκδηλώσεις, ειδήσεις και ισχυρισμοί των
εναγομένων
μας,

«<.

εΥαντίονμας

έγιναν δημόσια με αποτέλεσμα τον ακαριαίο διασυρμό

τη δημόσια κατασυκοφάντησή

μας και την πρόκληση

των απεχθεστέρων

συναισθημάτων εναντίον μας στο ευρύ κοινό που περιλαμβάνει εκτός των άλλων το
σύνολο των καλλιτεχνών

και δημιουργών της χώρας μας, τους δημόσιους φορείς

εποπτείας και ελέγχου μας όπως το Υπουργείο Πολιτισμού Κ.α. τον ανυπολόγιστο
αριθμό χρηστών του μουσικού ρεπερτορίου από τους οποίους αξιώνουμε τις νόμιμες
αμοιβές μας

και το κοινό γενικότερα

που έλαβε γνώση

του περιεχομένου

επιδίκου δημοσιεύματος

εις βάρος μας, όπως αναφέρω παραπάνω

•

σκοπό από τους εναγομένους

τον επιδιωκόμενο

κατασυκοφάντησής

του διασυρμού

του

και της

μας.

Με βάση όλα αυτά, ορθώς και δικαίως αξιολογούμενα, η χρηματική ικανοποίηση
λόγω ηθικής μας βλάβης πρέπει να ορισθεί στο ποσόν των
90.000)
χιλιάδων

ευρώ

ενενήντα

χιλιάδων (

για τον πρώτο ενάγοντα οργανισμό και στο ποσόν των είκοσιπέντε

(25.000)

ευρώ για

έκαστο των υπολοίπων

εναγόντων,

μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου του πρώτου ενάγοντα

IV.
Αξίωση

για άρση της προσβολής

;"

και παράλειψη

αυτής

στο μέλλον και

χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης:
Συνεπώξ, εξ αιτίας της προσβολής του δικαιώματα; της προσωπικότητάς

μας, όπως

πιο πάνω αναφέρουμε, κατά το άρθρο 57 Α.Κ. γεννάται αξίωση μας για άρση της

<
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~ρeσβολής

και παράλειψη

αυτής στο μέλλον,

ενώ κατά το άρθρο

59 ΑΚ,

αν<kγνωρίζεται αξίωση επιδικάσεωξ χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω της επελθούσης

....

'

η'θικής
βλάβης από την προσβολή
ι

της προσωπικότητας, . η οποία συντελέστηκε
.< .•/αράνομα
'Καιυπαίτια εις βάρος μας από τους εναγομένουξ. Η ικανοποίηση όμως της
/ ..
.' ηθικής βλάβης μας υπάγεται και στην 932 ΑΚ εφόσον οι εναγόμενοι υπαίτια,
παράνομα και αθέμιτα διέπραξαν την εις βάρος μας αξιόποινη
Α

υ.κ., 361,

πράξη, (370 και 370

362, 363 π.Κ.,),

v.
Απόλυτος χαρακτήρας του δικαιώματος της προσωπικότητος:
Το δικαίωμα της προσωπικότητα;

(άρθρο 57 Α'Κ) είναι απόλυτο δικαίωμα με

αποτέλεσμα κάθε προσβολή του να είναι παράνομη και να θεμελιώνει αξίωση προς
παράλειψή

της, και αξίωση προς παράλειψη μελλοντικών

προσβολών,

η οποία

αξίωση έχει τόση διάρκεια, όση είναι η διάρκεια της ισχύος του δικαιώματος, από το
οποίο απορρέει. Συνεπώς πρόκειται για μια διαρκή έννομη σχέση, όπου η υποχρέωση
σεβασμού της προσωπικότητα;
εις το διηνεκές

δίνοντας

του άλλου δεν εκπληρώνεται εφ' άπαξ, αλλά ισχύει

έτσι στο δικαίωμα

της προσωπικότηταξ

χαρακτήρα

δικαιώματος απαραβιάστου και απαραγράπτου.
Αξίωση

για άρση της προσβολής

και παράλειψη

αυτής

στο μέλλον και

χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης:
Συνεπώς εξ αιτίας της προσβολής του δικαιώματός μας της προσωπικότητας,

όπως

πιο πάνω αναφέρω, κατά το άρθρο 57 Α.Κ. γεννάται αξίωση μας για άρση της
προσβολής

και παράλειψη

αυτής στο μέλλον, ενώ κατά το άρθρο

59 Α.Κ.

αναγνωρίζεται αξίωση επιδικάσεως χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω της επελθούσης
ηθικής βλάβης από την προσβολή της προσωπικότητας

μας, η οποία συντελέστηκε

παράνομα εις βάρος μας από την εναγομένη. Η ικανοποίηση όμως της ηθικής βλάβης
μας υπάγεται και στην 932 ΑΚ εφόσον η εναγομένη υπαίτια, παράνομα και αθέμιτα
διέπραξε την εις βάρος μου αξιόποινη πράξη, (370 και 370 Α

π.κ.,).

Ε.
Εν όψει των ανωτέρω:

π.κ.,

361, 362, 363
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ΕΠΕΙΔΗ

οι εναγόμενοι από κοινού

εκδηλώσεις

εις

κατασυκοφάντησή
καταχρηστική,

βάρος

μας

με

προέβησαν

στις ως άνω αναφερόμενες

ολοφάνερο

σκοπό

την

εξύβριση'

μας, σε τρόπο ώστε η εν λόγω συμπεριφορά τους να είγαι όλωο;

αθέμιτη, υπαίτια και παράνομη, ενάντια στην καλή πίσΤ~\(αι να
':';/i\
",': t;~,~

συνιστά αδικοπραξία κατά την έννοια των άρθρων 914 επ.
ΕΠΕΙΔΗ

κα,Ι-!

οι ως άνω

ειδήσεις/ισχυρισμοί /χαρακτηρισμοί

Ά;;;;

'i;,~'1b
b:;.,~r.i.:,~;~

των εναγομένων ",-:~~
"

εναντίον μας, όπως πιο πάνω αναφέρουμε και περιέχονται στα επίδικα δημοσιεύματά
τους,

με τη θέληση και την πρόθεσή τους

να προσβάλουν την πίστη

και το

επάγγελμα του ενάγοντα οργανισμού και την τιμή και την υπόληψή μας, ημών των
εναγόντων, μελών του ΔΣ του ενάγοντα οργανισμού,

τα οποία

δημόσια

διατύπωσαν οι εναγόμενοι σε συνεργασία μεταξύ τους και με κοινή τους απόφαση,
μέσω του διαδικτυακού

τόπου/ ηλεκτρονικής

εφημερίδας,

ιδιοκτησίας

του

πρώτου εναγομένου και απόλυτης ευθύνης και ελευθερίας της επιλογής της ύλης
-

.-

--.-

-

-

"--

-

του περιεχομένου της συνολικά των μελών του ΔΣ του πρώτου εναγομένου και
των προστηθέντων

και συνεργατών τους, με ελεύθερη πρόσβαση/ανάγνωση

περιεχομένων της από οιονδήποτε,

των

συνιστούν καταφρόνηση και ηθική απαξίωση

στο πρόσωπό μας, οι δε ειδήσεις για το πρόσωπό μας είναι εξόχως δυσφημιστικές
και συκοφαντικές
ΕΠΕΙΔΗ

εις βάρος μας.

η ως άνω δημόσια συκοφάντησή μας εναντίον μας με τα κακόβουλα,

δυσφημιστικά και συκοφαντικά επίδικα δημοσιεύματα

των εναγομένων, έχει ως

σκοπό και αποδεκτό αποτέλεσμα τον ευτελισμό και την ηθική μας υποβάθμιση, ως
ανήθικων

προσώπων

που επιδίδονται σε ταπεινές και ατιμωτικές πράξεις, το

διασυρμό μας και την αναίτια ταπείνωσή και παράδοσή μας στην περιφρόνηση
της μεγάλης κοινωνίας των καλλιτεχνών, δημιουργών, πολιτικών, και του κοινού
πανελληνίως, εν γνώσει

της αναληθείας και του ανυποστάτου αυτών από τους

εναγόμενους.
ΕΠΕΙΔΗ τα επίδικα δημοσιεύματα των εναγομένων προσβάλλουν

κατάφωρα το

ενιαίο δικαίωμα της προσωπικότητάς μας με τον τρόπο που αναφέρουμε παραπάνω
στο ιστορικό της

αγωγής

μας, και δη την αξιοπρέπειά

μας, την τιμή και την

υπόληψή μας, τον ψυχικό και συναισθηματικό κόσμο, την ελευθερία της ανάπτυξης
της προσωπικότητάς μας, τα ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα, ημών των μελών
του Δ.Σ, καθώς και την υπόληψη και την πίστη του ενάγοντα οργανισμού
ευαίσθητα προσωπικά

δεδομένα των μελών του,

και τα

δικαιώματα των οποίων η

προστασία θεμελιώνεται στο Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συνθήκες και τους νόμους, τις

~

.....
-'
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διατάξεις

των οποίων

επικαλούμαστε

άρθρα

2, 5 παρ.2

και 25 παρ.3

του

Συντάγματος, 10 παρ.2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων (ν.δ. 53/20-974), άρθρα 57,59,299,914,920 και 932 Α.Κ 361-363 και 367 παρ.2 ΠΚ.
\~\
Ε. E'~ΔH οι εναγόμενοι, δημοσιεύοντας μέσω της ηλεκτρονικής εφημερίδας τους τα
ι

'

; ονό'μρτα όλων των μελών του πρώτου ενάγοντα οργανισμού

, χωρίς τη γραπτή

J~{καΤάθεσή
του ενάγοντα οργανισμού, ούτε ημών του Δ.Σ .. ούτε της Γ.Σ. αυτού,
..-""
προέβησαν σύμφωνα με το άρθρο 7 Ν.2472/1997 «για την προστασία του ατόμου

.

από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων
άρθρο 2β περιλαμβάνει
σωματείο

συνεταιρισμός

, στα οποία ρητά ο ανωτέρω νόμος στο

τα δεδομένα που αφορούν

ή συνδικαλιστική

σε παράνομη συλλογή

οργάνωση,

στη συμμετοχή σε ένωση,

όπως είναι εν προκειμένω

ο ενάγων

περιορισμένης ευθύνης ΑΠΟΛΛΩΝ

ΕΠΕΙΔΗ η προσβολή της προσωπικότητάς μας κορυφώνεται και μεγεθύνεται ακόμη
περισσότερο, όχι μόνο γιατί συντελείται δια του Τύπου και τα επίδικα δημοσιεύματα
αναγνώστηκαν

και περιήλθαν

προσώπων

δη συναλλασσομένων

και

αναπαραχθεί

σε

διάφορους

εφημερίδων και έχουν

στην αντίληψη ανυπολόγιστα
μας και καλλιτεχνών

διαδικτυακούς

τόπους

μεγάλου αριθμού
αλλά

προσφιλών

αποθηκευθεί για το μέλλον στο διαδίκτυο

και έχουν

ηλεκτρονικών
στα εκατοντάδες

ονόματα των μελών του ενάγοντα οργανισμού και του συνόλου των τραγουδιστών
μελών του οργανισμού ΕΡΑΤΩ.
ΕΠΕΙΔΗ

σύμφωνα

ΦΕΚ Α' 256)
δικαιωμάτων

με τα άρθρα 8 της Σύμβασης της Ρώμης

(ΕΣΔΑ Ν.Δ. 53/74

και το άρθρο 17 του Διεθνούς Συμφώνου ατομικών και πολιτικών
(Ν.2462/97),

που αποτελούν

δικαίου αυξημένης τυπικής ισχύος,

στην ελληνική

απαγορεύονται

έννομη τάξη κανόνες

οι παράνομες προσβολές της

τιμής και της υπόληψης των πολιτών απ' όπου κι άν προέρχονται.
ΕΠΕΙΔΗ οι εναγόμενοι

διέπραξαν εις βάρος μας τα αδικήματα της συκοφαντικής

δυσφημίσεως (αρθ.362-3 π.Κ) και κακοβούλου εξυβρίσεως (άρθ.361 σε συνδυασμό
με 367 παρ.2 π.Κ)
ηλεκτρονική

και μάλιστα δια του Τύπου, όπως σήμερα είναι η επίμαχη

εφημερίδα,

οποιονδήποτε τρίτο και

που

είναι

χώρος

πληροφορίας

κα

επικοινωνία;

είναι ελεύθερα προσβάσιμος από τον καθένα,

με

ιδιοκτησίας

του πρώτου εναγομένου, και απόλυτης διαχείρισης της ύλης από τους εναγομένους
ως μελών του ΔΣ και τους συνεργάτες τους, όπως είναι ο έβδομος εξ αυτών, που
φέρεται ως συντάκτης των επιδίκων δημοσιευμάτων και εκδότης του περιοδικού του
εναγομένου σωματείου.
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ΕΠΕΙΔΗ

οι εναγόμενοι

αντικειμενικώς

δεν είχαν σκοπό την πληροφόρηση

του κοινού

ούτε

,η δε δημοσίευσή τους έγινε με ολοφάνερο σκοπό την Kα~0βo-'?λη
,\',

-,

εξύβριση και κατασυκοφάντησή
είναι όλως καταχρηστική,

μας, σε τρόπο ώστε μια τέτοια πληρoφόρη1~(.~~

αντίθετη στα χρηστά ήθη, στην καλή πίστη κdΙΞi~*Η\
.•

δεοντολογία και το σκοπό της δημοσιογραφικής έρευνας. σε τρόπο ώστε

~~ ;"~-'<:'~"~

-~:-,

~6 εν λ;6γω~';..
f\

δημοσίευμα

να είναι παράνομο (ΑΚ 57, 59, 920, 361-367 παρ.2 ΠΚ, 362-363ΠΚ,

αρθ.14 Ν2472/97)

αλλά και να συνιστά εν πάση περιπτώσει συμπεριφορά

στα χρηστά ήθη, στην καλή πίστη, στον κοινωνικό και οικονομικό
δικαιώματος της ελευθεροτυπίας

σκοπό του

( ΑΚ 281, 288 - παραβίαση της συναλλακτική;

υποχρέωσης των ΜΜΕ προστασίας της προσωπικότητας
στη δημοσιογραφική

αντίθετη

δεοντολογία

που επιβάλλει

και του ιδιωτικού βίου ) ,

τη συλλογή

αποδεδειγμένων

στοιχείων και τη σύνταξη ενός τεκμηριωμένου δημοσιεύματος. ( Καν. 1/ 1991 ΕΣΡ
άρθρο 7, ΚΥΑ ΑΠ 583/ 31-3-2000 )καιτο σκοπό της δημοσιογραφικής έρευνας.) .
-

~

- -

.

ΕΠΕΙΔΗ το δικαίωμα της προσωπικότητας (άρθρο 57 Α.Κ.) είναι απόλυτο δικαίωμα
με αποτέλεσμα κάθε προσβολή του να είναι παράνομη και να θεμελιώνει αξίωση
προς παράλειψή της, και αξίωση προς παράλειψη μελλοντικών προσβολών, η οποία
αξίωση έχει τόση διάρκεια, όση είναι η διάρκεια της ισχύος του δικαιώματος, από το
οποίο απορρέει. Συνεπώς πρόκειται για μια διαρκή έννομη σχέση, όπου η υποχρέωση
σεβασμού της προσωπικότητας
εις το διηνεκέξ

δίνοντας

του άλλου δεν εκπληρώνεται εφ' άπαξ, αλλά ισχύει

έτσι στο δικαίωμα

της προσωπικότητα;

χαρακτήρα

δικαιώματος απαραβιάστου και απαραγράπτου.
ΕΠΕΙΔΗ

δικαιούμαστε

αποκατάσταση
περιστάσεις

να ζητήσουμε

της ηθικής

μας βλάβης

την άρση της προσβολής
με " οτιδήποτε

" (ΑΚ 59) όπως επίσης και τη δημοσίευση

επιβάλλεται

κάθε προσβολή του απολύτου δικαιώματοξ της προσωπικότητας

πράξη παράνομη,

από τις

του διατακτικού

αποφάσεως που θα εκδοθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής
εφόσον

και την

της

εμβέλειας
αποτελεί

η οποία πρέπει να αρθεί με κάθε μέσον και να μην επαναληφθεί

στο μέλλον.
ΕΠΕΙΔΗ για την άρση της προσβολής,

καθώς και την αποκατάσταση της τεράστιας

προξενηθείσης ηθικής μας βλάβης εξ αιτίας της εν λόγω προσβολής, υπόχρεοι εκ του
νόμου και μάλιστα ευθυνόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος είναι οι
εναγόμενοι,

το πρώτο

εναγόμενο

διαδικτυακού τόπου/ηλεκτρονικής

σωματείο,

ως ιδιοκτήτης

του ηλεκτρονικού

εφημερίδας και του επίσημου περιοδικού του με

τίτλο «150.000», οι 2η, 3η, 40\ 50\ 60\

ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του

..
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σωματ~oυ/

πρώτου

δημq:

"~

κάθε

πλη'

f). ~~ς

το .

δ~o

εναγομένου,
θέματος

οι οποίοι

επιτρέπουν

στην ηλεκτρονική

κα επικοινωνία; με τρίτους

εφημερίδα

και

απαγορεύουν

του πρώτου,

-

του επιδίκου δημοσιεύματος της ηλεκτρονική;

www.paskedi.gr.

χώρο

και οι οποίοι συνέργησαν από κοινού με

στη δημοσίευση του επιδίκου κειμένου/δημοσιεύματοξ,

ω~~ντiKτης

τη

ο οποίος φέρεται

εφημερίδας με όνομα

και φέρων την αντικειμενική ευθύνη, ως εκδότη; του περιοδικού,

του επιδίκου συκοφαντικού δημοσιεύματος του περιοδικού.
ΕΠΕΙΔΗ οι εναγόμενοι ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έκαστος για την
αποκατάσταση

της ηθικής

βλάβης που υπέστη μεν, ως ανωτέρω

περιγράφουμε,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 281, 288, 919, 920 , 926, 932 του Α.Κ.
στα οποία θεμελιούται το δικαίωμα αποκατάστασης της ηθικής μας βλάβης εξ αιτίας
της

σωρείας

των

προσωπικότητά;

αδικημάτων

που

διέπραξαν

οι εναγόμενοι

εις

βάρος

της

μας, ως αναφέρουμε ανωτέρω.

ΕΠΕΙΔΗ οι εναγόμενοι
ηθικής μας βλάβης,

πρέπει να υποχρεωθούν

που μας προξένησαν,

σε χρηματική ικανοποίηση της

με τους παραπάνω

συκοφαντικούς

των ευαίσθητων

προσωπικών μας

ισχυρισμούς τους και την παράνομη επεξεργασία
δεδομένων.

ΕΠΕΙΔΗ οι εναγόμενοι πρέπει να υποχρεωθούν να μας καταβάλουν αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον

έκαστο;

το ποσόν των ενενήντα χιλιάδων

χρηματική ικανοποίηση λόγω
είκοσι πέντε

( 90.000 ) ευρώ ως

βλάβης του πρώτου ενάγοντα,

χιλιάδων (25.000)

ευρώ για

και το ποσόν των

έκαστο εκ των υπολοίπων εναγόντων

μελών του ΔΣ του ενάγοντα οργανισμού, για την αιτία που λεπτομερώς αναφέρουμε
στο ιστορικό της παρούσας,

ποσόν ανάλογο με τη βαρύτητα και το μέγεθος της

εναντίον μας προσβολής, την κοινωνική μας θέση, την πίστη και τη φερεγγυότητα
του ενάγοντα οργανισμού,

την ένταση του δόλου των εναγομένων, την οικονομική

κατάσταση των εναγομένων.
ΕΠΕΙΔΗ

δεν συντρέχει

εκδηλώσεων

κανένας

των εναγο μένων

δυσφημιστικών και συκοφαντικών
ΕΠΕΙΔΗ

δικαιούμαστε

λόγος

άρσεως

αφού τελούσαν

του αδίκου
σε γνώση

χαρακτήρα

των

του ψευδούς των

ειδήσεων, ισχυρισμών και χαρακτηρισμών τους.

να ζητήσουμε και τη δημοσίευση του διατακτικού

της

αποφάσεως που θα εκδοθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδική; εμβέλειας.
ΕΠΕΙΔΗ συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις του νόμου και εξαιρετικοί λόγοι, ούτως
ώστε η απόφαση που θα εκδοθεί να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή και δη η αξίωσή
μας προέρχεται από αδικοπραξία των εναγομένων.
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ΕΠΕΙΔΗ η αγωγή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή και θα την αποδείξουμε

με

μάρτυρες και έγγραφα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και όσους προσθέσουμε

κατά τη διάρκεια της συζητήσεως της παρούσα; αγωγής··

μας, καθώς και με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός μας.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η αγωγή μας για τους λόγους που αναφέρουμε στο ιστορικό της
παρούσας.
Να αναγνωρισθεί η προσβολή της προσωπικότητάς μας και η προξενηθείσα εις εμάς
ηθική βλάβη, για τους

λόγους

που

λεπτομερώς αναφέρουμε στο ιστορικό της

παρούσας.
Να υποχρεωθούν

οι εναγόμενοι να μας καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον

έκαστος το ποσόν των ενενήντα

χιλιάδων ( 90.000) ευρώ, στον πρώτο ενάγοντα εξ

ημών και το ποσόν των είκοσι πέντε χιλιάδων

(25.000) ευρώ για έκαστο εκ των

υπολοίπων εναγόντων μελών του Δ.Σ. του ενάγοντα οργανισμού, με το νόμιμο τόκο
από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφληση, ως δίκαιη εύλογη και νόμιμη
χρηματική ικανοποίηση για την ηθική μας βλάβη που έχουμε υποστεί,

για τους

λόγους που αναφέρουμε αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσας.
Να διαταχθεί
εφημερίδες

με έξοδα

των εναγομένων

η καταχώρηση,

πανελλαδική ς εμβέλειας και στο διαδικυακό

πρώτου εναγομένου, με όνομα www.paskedi.gr.

σε δύο ημερήσιες
τόπο ιδιοκτησίας

του

της αποφάσεως που θα εκδοθεί και

θα δέχεται την αγωγή μας και να καθοριστεί χρηματική ποινή για κάθε ημέρα
καθυστέρησης

της δημοσίευσης της απόφασης που θα εκδοθεί ίση με το διπλάσιο

της τιμής των κρατικών δημοσιεύσεων στον Τύπο.
Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι
οποιαδήποτε

νέα δημοσίευση

να παραλείπουν

και να απέχουν

των μελών του οργανισμού

στο μέλλον από

μας, με την απειλή

χρηματικής ποινής του ποσού των 6.000 ευρώ για κάθε παράβαση.
Να απαγγελθεί προσωπική κράτηση κατά της δευτέρας εναγομένης και του τετάρτ
εναγομένου, νομίμων εκπροσώπων του πρώτου εναγομένου, ως Προέδρου του ΔΣ τη
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πρώτης και Γενικού Γραμματέα

του ΔΣ του τετάρτου,

ως μέσο εκτέλεση;

~":'"

εκδοθησορ' ~ ης απόφασης.
-,

Να κηρ,~χθG.ι!προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί.
"
:...
.
...~~α,,>dαδΙKασΤOύν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

!/ΑθΏνα' 30-6-2009

ρ ;;::---~~)

.~-

)\.::

Η Πληρεξούσια Δικηγόροι;

ΕΛΛΗ Γ. ΡΟΥΣΣΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΥΚΕΙΟΥ 13 & ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΥ
ΤΗΛ 2107253553
6944377441

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΜΑΤΣΙΩΡΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

(Α.Μ.5145)

ΕΡΜΟΥ 18Α, 30ς όροφ. ΘΕΣ/ΝΙ ΚΗ
ΤΗ Λ: 2310 275713·2310225079
FAX: 2310 272557 ΚΙΝ. 6944 554885
ΑΦΜ: 047130400· ΔΟΥ; 8' ΘΕΣιΝIΚΗε

της

,
!!:...

ΑΡΙΘΜΟΣ: 34178/2009
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Ενώπιον του Γραμματέα του Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης κατατέθηκε το παρόν δικόγραφο
σήμερα και ώρα 11:49
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27-08-2009

Ο καταθέσας Δικηγόρος

Ο παραλαβών Γραμματέας

ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΟTl ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 681Δ Κ.ΠΟΛ.ΔΙΚ.

ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΤΑΚΤιΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ
Ενοχικό
Αριθμός πινακίου:17 Λ
Ημερομηνία δικασίμου:ΔΕΥΤΕΡΑ
14-12-2009
Ωρα:09.00 Π.μ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27-08-2009
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι
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Ακολουθούν
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ΠΙΣΤΟ Α
Ι ΡΑΦΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ Η 27-08-2009

Ι

ΕΛΛΗ Γ. ΡΟΥΣΣΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Λ ΥΚΕιον 13&ΣΤΗΣιχορον
ΑΘΗΝΑ 10674
ΤΗΛ 21Ο 7253553

ΕΝΩΠΙΟΝ τον
.•.•....

ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

_. - -

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗ

μη κερδοσκοπικού

συνεταιρισμού

ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

περιορισμένης
ΣΥ ΛΛΟΓΙΚΗΣ

ευθύνης με την
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα,

στην οδό Σαπφούς αρ.Ι Ο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
2. του Λαμπριανίδη Γρηγόρη, μουσικού ως Προέδρου του ΔΣ του πρώτου ενάγοντος
3. του Ροϊλού Γεωργίου, μουσικού, ως Αντιπροέδρου του ΔΣ του πρώτου ενάγοντος
4. του Σαρόγλου

Ιωάννη, μουσικού, ως

Γεν. Γραμματέα

του ΔΣ του πρώτου

ενάγοντος
5. του Τσουπάκη Γεωργίου, μουσικού, ως Ταμία του ΔΣ του πρώτου ενάγοντος
6. του Γανωσέλη Κων/νου, μουσικού, ως μέλους του ΔΣ του πρώτου ενάγοντος
7. του Γεωργούντζου Κων/νου, μουσικού, ως μέλους του ΔΣ του πρώτου ενάγοντος·
8. του Ματαίου Αθανασίου, μουσικού, ως μέλους του ΔΣ του πρώτου εν' γοντος

