
Πο ι ο ι  ε ί μασ τ ε
 Ο GEA GRAMMO- ΕΡΑΤΩ- ΑΠΟΛΛΩΝ είναι ο
ενιαίος, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός
συλλογικής διαχείρισης και είσπραξης των
συγγενικών δικαιωμάτων ελληνικής και ξενής
ηχογραφημένης μουσικής στην Ελλάδα.

Η  αποστολή  μας :
Βάσει του Ν. 2121/93, τα καταστήματα
που χρησιμοποιούν δημόσια
ηχογραφημένη μουσική, οφείλουν να
καταβάλουν μία ετήσια εύλογη αμοιβή,
ώστε να κάνουν χρήση της μουσικής
ελεύθερα και νόμιμα. 

8 , 4 0 8
RELEASED PROJECTS
WORLDWIDE

T O P 5
RECORD LABEL IN 10
COUNTRIES

3 4 5 M
REVENUE FOR RECORDS
PRODUCED PER MONTH

Το  όραμά  μας :
Στόχος του GEA είναι να
δημιουργήσει σχέσεις
εμπιστοσύνης και συνέπειας
με τους χρήστες μουσικής. 
Στόχος μας είναι να
φροντίσουμε την αναγνώριση
του έργου των μουσικών,
παραγωγών και τραγουδιστών
και να προστατεύσουμε τα
δικαιώματα των έργων τους. 
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Στις  15 Οκτωβρίου 2018 υπογράφηκε,  Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου

Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελματιών Μολύβου Λέσβου και του Οργανισμού GEA

Grammo- Ερατώ- Απόλλων. 

Το Μνημόνιο επετεύχθη μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ του Προέδρου του

Σωματείου, κ. Νίκου Μόλβαλη, της Εμπορικής Διευθύντριας του Οργανισμού GEA, κ.

Μαριτίνας Μαμάκου και του Υπευθύνου Αδειοδότησης Δημόσιας Εκτέλεσης, κ. Μίλτου

Καρποδίνη. 

 

Το Σωματείο Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελματιών Μολύβου Λέσβου εκπροσωπεί

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της της Εστίασης- Cafe Bar στην

ευρύτερη περιοχή του Μολύβου- Πέτρας- Συκαμιάς. 

Στόχος του Οργανισμού GEA είναι μέσω του Μνημονίου, να διευκολύνει το διαχειριστικό

έργο του Οργανισμού, αλλά και να ευνοήσει τα μέλη του Σωματείου. 

Το ειδικό πλαίσιο Μνημονίου, που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις, θεωρούμε ότι

είναι αμοιβαία επωφελές και θα θεμελιώσει στέρεες βάσεις συνεργασίας. Λόγω των

δύσκολων οικονομικών συγκυριών, οι ειδικοί όροι που παρέχονται στα μέλη του

Σωματείου θα βοηθήσουν στην αποφυγή δικαστικών διενέξεων και πρόσθετων εξόδων.  

 

Το Σωματείο Εστιατόρων & Συναφών Επαγγελματιών Μολύβου ενημερώνει τα μέλη του

αλλά και όσες επιχειρήσεις δεν είναι εγγεγραμμένες ως μέλη στο Σωματείο και

επιθυμούν την εγγραφή τους, ότι ελήφθησαν υπόψη κριτήρια για τις αμοιβές, οι οποίες

είναι σημαντικά μειωμένες από αυτές που προβλέπει το νομίμως δημοσιευμένο

αμοιβολόγιο του Οργανισμού και θα πρέπει άμεσα να προβούν στην εξόφλησή τους, για

να επωφεληθούν της σχετικής συμφωνίας. 

 

 

 www.geamusic.gr 
t.: 210 67 52 820 
f:  210 67 52 829 
m: info@geamusic.gr

NEWSLETTER GEA- ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ &
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΜΟΛΥΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ


