
 
 

Ρροοίμιο (ςτοιχεία για τον κακοριςμό των  αμοιβολογίων) 

 Για τον κακοριςμό των αμοιβολογίων, ϊςτε αυτά να είναι ςυμβατά και ανάλογα με τουσ 

οριςμοφσ του νόμου και των ςχετικϊν Οδθγιϊν και οι  εκπροςωποφμενοι από τον 

Οργανιςμό δικαιοφχοι  να λαμβάνουν κατάλλθλθ αμοιβι για τθ χριςθ των καλλιτεχνικϊν 

ειςφορϊν τουσ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο, όπωσ και ςε κάκε άλλθ αντίςτοιχθ περίπτωςθ ςτο 

παρελκόν,  ζλαβε υπ’ όψιν  ότι οι   χρεϊςεισ πρζπει να είναι εφλογεσ ςε ςχζςθ,  με τθν 

οικονομικι αξία τθσ χριςθσ των δικαιωμάτων. Μεταξφ άλλων λιφκθκε υπ’ όψιν  θ φφςθ 

και θ ζκταςθ τθσ χριςθσ των  αντικειμζνων προςταςίασ, θ διαφοροποίθςθ των 

περιπτϊςεων χριςθσ απόλυτων ι μθ απολφτων δικαιωμάτων, αλλά και θ ιδιαιτερότθτα 

των ςυγγενικϊν δικαιωμάτων (θ μεγάλθ αρικμθτικά ςυμμετοχι δικαιοφχων ερμθνευτϊν, 

με αυτοτελζσ ζκαςτοσ δικαίωμα),  ςτθν διαμόρφωςθ του τελικοφ οπτικοακουςτικοφ ζργου), 

θ οποία είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ ςε ςχζςθ με τθν οικονομικι αξία των υπθρεςιϊν που 

παρζχει ο οργανιςμόσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ ςτουσ  χριςτεσ.   

Ειδικότερα , αναφορικά με τθν χριςθ των καλλιτεχνικϊν ειςφορϊν ςτο διαδίκτυο, ελιφκθ 

υπϋόψιν: θ  πολφ ςθμαντικι ςυμβολι των δικαιοφχων (ερμθνευτϊν-θκοποιϊν) ςτθν 

εκμετάλλευςθ των οπτικοακουςτικϊν ζργων, κακϊσ οι ερμθνείεσ τουσ αποτελοφν το 

κυριότερο   κίνθτρο κζαςθσ ταινίασ/ςειράσ/επειςοδίου,   ο ευρφσ και ςυνεχϊσ 

επεκτεινόμενοσ χαρακτιρασ τθσ διαδικτυακισ κζαςθσ που εκτοπίηει τισ παραδοςιακζσ 

μορφζσ κζαςθσ/χριςθσ των οπτικοακουςτικϊν ζργων και διαμορφϊνει μία νζα τεράςτια 

(και πολλζσ φορζσ προςωποποιθμζνθ) διαφθμιςτικά αγορά,  θ ευκολία, ευρφτθτα, ο 

παγκόςμιοσ χαρακτιρασ, θ ςυνεχισ οιαδιποτε ϊρα τθσ θμζρασ ι νφχτασ δυνατότθτα 

διαδικτυακισ κζαςθσ από το κοινό,   θ ςτζρθςθ των αμοιβϊν των θκοποιϊν οι οποίοι, εάν 

δεν προβάλλονταν εγγεγραμμζνα, ευχερϊσ αναπαραγόμενα, αενάωσ επαναλαμβανόμενα 

και δθ χωρίσ τοπικοφσ και χρονικοφσ περιοριςμοφσ, τα οπτικοακουςτικά ζργα ςτα οποία 

ςυμμετζχουν, κα υφίςτατο μεγαλφτερθ ανάγκθ για απαςχόλθςι τουσ ςε νζεσ παραγωγζσ ι 

ςε ηωντανά κεάματα, θ αδυναμία ελζγχου τθσ παγκόςμιασ χριςθσ και των πραγματικϊν 

ακακαρίςτων/κακαρϊν εςόδων των παγκόςμιων γιγάντων διάκεςθσ ςτο κοινό 

πνευματικοφ περιεχομζνου και φυςικά οι αντίςτοιχεσ αμοιβζσ ςε άλλα κράτθ-μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά και ςτον κόςμο. 

 



 

Πςον αφορά ςτθν Δθμόςια εκτζλεςθ, ςτα ενοικιαηόμενα δωμάτια, όπωσ ακριβϊσ είχε 

ςυμβεί και ςτον κακοριςμό τθσ εφλογθσ αμοιβισ για τισ ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ, 

ελιφκθ υπ’ όψιν ότι θ   φπαρξθ τθλεοράςεων (μζςω των οποίων  δίδεται ςτουσ καμϊνεσ 

των δωματίων  θ  δυνατότθτασ πρόςβαςθσ ςτισ ερμθνείεσ των δικαιοφχων) δεν αποτελεί 

τον πρωτεφοντα λόγο για τον οποίο κάποιοσ κα επιςκεφκεί το ενοικιαηόμενο δωμάτιο, το 

γεγονόσ ότι θ τουριςτικι μονάδα (ξενοδοχείο- ενοικιαηόμενο δωμάτιο) δεν είναι δυνατόν 

να ζχει πλθρότθτα 100% ετθςίωσ αλλά μία μζςθ ετιςια πλθρότθτα   40% (άλλωσ το 

αμοιβολόγιο κα είχε κακοριςτεί ςε υπερδιπλάςιο ποςό), τον κακοριςμό κοινισ αμοιβισ για 

κάκε κατθγορία ξενοδοχείου ι δωματίου (αςτζρια/κλειδιά) κακϊσ αυτόσ ο τρόποσ κρίνεται 

ωσ ο ποιο αντικειμενικόσ και εφαρμόηεται ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενϊ ζχει κρικεί ωσ ο 

καταλλθλότεροσ και από τον αρμόδιο φορζα των  ξενοδοχειακϊν μονάδων (Ξενοδοχειακό 

Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδοσ). Επιςθμαίνεται, ότι θ άποψθ αυτι, όπωσ μασ επιςθμάνκθκε και 

από τουσ εκπροςϊπουσ του φορζα των ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων, προκρίνεται διότι 

μπορεί μεν να είναι διαφορετικό του είδοσ τουριςμοφ ανά περιοχι, αντιςτοίχωσ όμωσ 

διαφορετικό είναι και το κόςτοσ κτιςθσ και λειτουργίασ των μονάδων, αναλόγωσ τθσ 

περιοχισ όπου εδρεφουν.   

Πςον αφορά ςτισ κλινικζσ – νοςοκομεία και γθροκομεία  (για τθν παροχι ξενοδοχειακισ 

υπθρεςίασ ςτουσ αςκενείσ), πζραν των ανωτζρω, ελιφκθ υπ’ όψιν ο ιδιαίτεροσ χαρακτιρασ 

των ςυγκεκριμζνων μονάδων, ιτοι το γεγονόσ ότι οι πελάτεσ των ωσ άνω 

επιχειριςεων  φιλοξενοφνται για λόγουσ υγείασ, όπωσ άλλωςτε και το γεγονόσ ότι ςε 

αρκετζσ περιπτϊςεισ εντόσ του καλάμου, μπορεί να είναι εγκατεςτθμζνοι 

περιςςότεροι  αςκενείσ, αλλά και περιςςότεροι του  ενόσ δζκτεσ τθλεόραςθσ.  

Τζλοσ, όςο αφορά ςτον κακοριςμό ευλόγου αμοιβισ για τθν χριςθ του προςτατευομζνου 

ρεπερτορίου ςτα πλοία και τα τουριςτικά λεωφορεία, ο κακοριςμόσ γίνεται ανά ειςιτιριο, 

κακόςον οποιοςδιποτε άλλοσ τρόποσ κα ιταν εξαιρετικά δυςχερισ και δαπανθρόσ, με 

αποτζλεςμα  τθν άςκοπθ επιβάρυνςθ τόςο των χρθςτϊν όςο και των δικαιοφχων.   

Με βάςθ τα ανωτζρω, το Διοικθτικό Συμβοφλιο διαμόρφωςε το αμοιβολόγιο για τισ 

προαναφερκείςεσ χριςεισ και πλζον ςτο ςφνολο των χριςεων διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Δικαιώματα αδιοτηλεοπτικήσ Μετάδοςησ 
 

 
(Αμοιβολόγιο εφλογησ αμοιβήσ , αρ. 49 ν. 2121/1993 . 

Ππωσ αυτό δημοςιεφτηκε τον Μάρτιο 1999, ςτισ εφημερίδεσ «ΙΖΟΣΡΑΣΤΗΣ-
ΑΥΓΗ-ΝΑΥΤΕΜΡΟΙΚΗ» και ιςχφει ωσ ςήμερα, με μετατροπή τησ αξίασ ςε ευρώ) 

 
 
Α. ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΕΣ 
 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΖΩΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗ  

45’ 24.00-13.30 440,21 

60 « « 880,41 

90’ « « 1.320,62 

120’ « « 1.760,82 

   

45’ 13.30-18.00 1.173,88 

60 « « 1.467,35 

90’ « « 1.907,56 

120’ « « 2.347,76 

   

45’ 18.00-24.00 2.054,29 

60 « « 2.347,76 

90’ « « 2.787,97 

120’ « « 2.934,70 

 
 
 
Β. ΘΕΑΤΙΚΟ  
ί) Για θζατρο ςτην τηλεόραςη 
 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΖΩΝΗ ΑΜΟΙΒΗ  

45’ 13.30-18.00 1.027,15 

45’ 18.00-24.00 1.320,62 

120’ 13.30-18.00 2.347,76 

120’ 18.00-24.00 2.641,23 

 
ίί)  Για θέατρο στο ραδιόυωνο 

 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΑΜΟΙΒΗ  

1’-60 29,35 

60’-120’ 49,89 

 
 

Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
 

ΖΩΝΗ ΑΜΟΙΒΗ  

24.00-13.30 2.201,03 

13.30-18.00 3.081,44 

18.00-24.00 3.815,11 



 
 
Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΑ 
 

ΖΩΝΗ ΑΜΟΙΒΗ  

24.00-13.30 1.027,15 

13.30-18.00 1.320,62 

18.00-24.00 1.614,09 

 
 
 
Ε. ΚΑΘΗΜΕΙΝΗ ΣΕΙΑ 
 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΖΩΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗ  

15’ 24.00-13.30 311,08 

30’ « « 622,16 

45’ « « 933,24 

60’ « « 1.244,31 

   

15’ 13.30-18.00 393,25 

30’ « « 786,50 

45’ « « 1.179,75 

60’ « « 1.573,00 

   

15’ 18.00-24.00 528,25 

30’ « « 1.056,49 

45’ « « 1.584,74 

60’ « « 2.112,99 

 
 
ΣΤ. ΣΕΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕΡΕΙΣΟΔΙΩΝ (μυθοπλαςία) 
 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΖΩΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗ  

15’ 24.00-13.30 322,82 

30’ « « 674,98 

45’ « « 997,80 

60’ « « 1.320,62 

   

15’ 13.30-18.00 410,86 

30’ « « 821,72 

45’ « « 1.261,92 

60’ « « 1.643,43 

   

15’ 18.00-24.00 557,59 

30’ « « 1.115,19 

45’ « « 1.643,43 

60’ « « 2.201,03 

 
Ζ. ΜΙΝΙ ΣΕΙΑ (μυθοπλαςία) 
 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΖΩΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗ  

15’ 24.00-13.30 440,21 

30’ « « 880,41 

45’ « « 1.320,62 

60’ « « 1.760,82 



   

15’ 13.30-18.00 528,25 

30’ « « 1.056,49 

45’ « « 1.584,74 

60’ « « 2.054,29 

   

15’ 18.00-24.00 733,68 

30’ « « 1.467,35 

45’ « « 2.201,03 

60’ « « 2.787,97 

 
Η. ΣΕΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (μυθοπλαςία) 
 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΖΩΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗ  

15’ 24.00-13.30 352,16 

30’ « « 733,68 

45’ « « 1.085,84 

60’ « « 1.467,35 

   

15’ 13.30-18.00 440,21 

30’ « « 880,41 

45’ « « 1.320,62 

60’ « « 1.760,82 

   

15’ 18.00-24.00 616,29 

30’ « « 1.232,58 

45’ « « 1.848,86 

60’ « « 2.465,15 

 
 
Θ. ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ  
 Μεταγλωττιςμζνεσ ταινίεσ ----------------- 480  ευρϊ για ζκαςτο τίτλο. 

         Μεταγλωττιςμζνεσ ςειρζσ  (διάρκεια επειςοδίου από μιςή ζωσ μία ώρα) ---175 
ευρϊ για ζκαςτο επειςόδιο. 

            Μεταγλωττιςμζνη ςειρά  (διάρκεια επειςοδίου ζωσ μιςή ώρα) ---50 ευρϊ για 
ζκαςτο επειςόδιο. 

 
 
 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΑΑΓΩΓΗ  
  
O OΣΔ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΥΝ.Ρ.Ε  μετζχει ςτθν είςπραξθ από τισ εταιρείεσ ειςαγωγισ 
μθχανθμάτων αναπαραγωγισ,  ποςοςτοφ 6% επί τθσ τιμισ ειςαγωγισ     των ειςαγωγϊν 
τουσ ςε μθχανιματα αναπαραγωγισ , ςφμφωνα με το ν.2121/1993 και ςε όςα προβλζπει ο 
ν.4481/2017 και το διανζμει ςτουσ δικαιοφχουσ ςφμφωνα με τθ λίςτα αναπαραγωγισ τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. Ειδικότερα, ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ςυμμετζχει ςτο  25% των 
ερμθνευτϊν, επί του 6% του ςυνολικοφ δικαιϊματοσ, που αφορά ςτα μθχανιματα 
αναπαραγωγισ.  

 

 

 



 

 

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ  

Δικαίωμα εγγραφισ και αναπαραγωγισ ερμθνειϊν μεταγλϊττιςθσ με ςκοπό τθν διανομι, 

ζκκεςθ, παρουςίαςθ και διάκεςθ τουσ ςτο κοινό: 5€/ανά λεπτό ζργου/ανά θκοποιό. 

Δικαίωμα διανομισ μζςω πϊλθςθσ: 5€/ανά λεπτό ζργου/ανά θκοποιό. 

Δικαίωμα merchandising 5€/ανά λεπτό ζργου/ανά θκοποιό. 

Ελάχιςτο ποςό (minimum guarantee) Δικαιϊματοσ διάκεςθσ ςτο κοινό μζςω video on 

demand: 5€/ανά λεπτό ζργου/ανά θκοποιό/για διάςτθμα χοριγθςθσ αδείασ πζντε (5) ετϊν. 

Ελάχιςτο ποςό (minimum guarantee) Δκαιϊματοσ διάκεςθσ ςτο κοινό μζςω apps, Youtube, 

social media: 5€/ανά λεπτό ζργου/ανά θκοποιό/για διάςτθμα χοριγθςθσ αδείασ πζντε (5) 

ετϊν. 

Δικαιώματα από βιντεο κλάμπ 

O OΣΔ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΥΝ.Ρ.Ε, μετά από ειδικι ςφμβαςθ, δικαιϊματα από τθν ενοικίαςθ ςε 
βιντεο κλαμπ. Τα δικαιϊματα αυτά είναι το 2,5% των πωλιςεων των παραγωγϊν εταιρειϊν 
ςτα βιντεο κλαμπ. Αυτά τα δικαιϊματα διανζμονται ςε ςυγκεκριμζνουσ δικαιοφχουσ τουσ 
οποίουσ αφοροφν. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 
  
Α) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
Τα  δικαιϊματα ειςπράττονται από τα ξενοδοχεία για τθ χριςθ τθλεοράςεων ςτα δωμάτιά 
τουσ (Τα παρακάτω ποςά είναι με βάςθ το αμοιβολόγιο του ΟΣΔ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΥΝ.Ρ.Ε ) 
5 αςτζρων - κατθγορία λουξ -0,20 ευρϊ για κάκε δωμάτιο τθν θμζρα 
4 αςτζρων - κατθγορία Α- 0,18 ευρϊ για κάκε δωμάτιο τθν θμζρα 
3 αςτζρων - κατθγορία Β- 0,10 ευρϊ για κάκε δωμάτιο τθν θμζρα 
2 αςτζρων - κατθγορία Γ- 0,07 ευρϊ για κάκε δωμάτιο τθν θμζρα 
1 αςτζρων - κατθγορία Δ- 0,05 ευρϊ για κάκε δωμάτιο τθν θμζρα 
 
Αυτά τα ςυγγενικά δικαιϊματα ειςπράττονται ςε ςυνεργαςία με τουσ ΟΣΔ των 
τραγουδιςτϊν , των μουςικϊν και των εταιρειϊν παραγωγισ . Τα δικαιϊματα μοιράηονται 
κατά 50% ςτουσ θκοποιοφσ, 25% ςτισ εταιρείεσ παραγωγισ , 12,5% ςτουσ τραγουδιςτζσ και 
12,5% ςτουσ μουςικοφσ. 
 
 
Β) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ-ΔΙΑΜΕΙΣΜΑΤΑ 
 
Τα  δικαιϊματα ειςπράττονται από τα ξενοδοχεία για τθ χριςθ τθλεοράςεων ςτα δωμάτιά 
τουσ (Τα παρακάτω ποςά είναι με βάςθ το αμοιβολόγιο του ΟΣΔ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΥΝ.Ρ.Ε ) 
4 κλειδιϊν  - 0,10 ευρϊ για κάκε δωμάτιο τθν θμζρα 
3 κλειδιϊν  - 0,07 ευρϊ για κάκε δωμάτιο τθν θμζρα 
2 κλειδιϊν  - 0,05 ευρϊ για κάκε δωμάτιο τθν θμζρα 
 
Αυτά τα ςυγγενικά δικαιϊματα ειςπράττονται ςε ςυνεργαςία με τουσ ΟΣΔ των 
τραγουδιςτϊν , των μουςικϊν και των εταιρειϊν παραγωγισ . Τα δικαιϊματα μοιράηονται 
κατά 50% ςτουσ θκοποιοφσ, 25% ςτισ εταιρείεσ παραγωγισ , 12,5% ςτουσ τραγουδιςτζσ και 
12,5% ςτουσ μουςικοφσ. 



 
Γ) ΡΛΟΙΑ 
 
Ρλοία Γραμμϊν Αδριατικισ---------- 0,03 ευρϊ ανά ειςιτιριο  
Ρλοία Ελλθνικισ Ακτοπλοϊασ-------- 0,03 ευρϊ ανά ειςιτιριο 
Κρουαηιερόπλοια ----------------------- 0,04 ευρϊ ανά άτομο ανά διανυκτζρευςθ  
 
 
Δ) ΤΟΥΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΕΙΑ  
 
Ροφλμαν------------ 0,03 ευρϊ ανά άτομο  
 
 
 
Ε)  PREMIUMS  
 
ί) Ελληνικζσ Κινηματογραφικζσ ταινίεσ -------960 ευρϊ για ζκαςτο τίτλο 
ίί) Μεταγλωττιςμζνεσ ταινίεσ ----------------- 480 ευρϊ για ζκαςτο τίτλο. 
ίίί) Μεταγλωττιςμζνεσ ςειρζσ  (διάρκεια επειςοδίου από μιςή ζωσ μία ώρα) ---175 ευρϊ 
για ζκαςτο επειςόδιο. 
ίv) Μεταγλωττιςμζνη ςειρά  (διάρκεια επειςοδίου ζωσ μιςή ώρα) ---50 ευρϊ για ζκαςτο 
επειςόδιο. 
 
 

ΣΤ) ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (ξενοδοχειακι υποςτιριξθ νοςθλείασ) και   ΙΔΥΜΑΤΑ  που 
παρζχουν διαγνωςτικζσ υπθρεςίεσ, ιατρικι περίκαλψθ και νοςθλεία,   προκειμζνου να 
επιτευχκεί αποκατάςταςθ, ανάκτθςθ ι ςυντιρθςθ τθσ κατάςταςισ ςασ. 

Για απλοφσ ενδεικτικοφσ και μθ περιοριςτικοφσ ςκοποφσ, κεωροφνται ότι ανικουν ςτθν 
κατθγορία αυτι γενικά και εξειδικευμζνα νοςοκομεία μικρισ και μεγάλθσ διάρκειασ, 
νοςοκομεία χειρουργικά, ψυχιατρικά,  ςανατόρια, κζντρα, προλθπτικι ιατρικι,   κζντρα 
αποκατάςταςθσ και άλλα υγειονομικά ιδρφματα. 

0,10 λεπτά  θμερθςίωσ  ανά διατικζμενο δζκτθ τθλεόραςθσ.  

 

Ζ) ΓΗΟΚΟΜΕΙΑ:  

 0,10 λεπτά θμερθςίωσ ανά διατικζμενο δζκτθ τθλεόραςθσ. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

(Όπωσ δημοςιεύθηκε ςτισ 24/4/2003 ςτισ εφημερίδεσ ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΤΓΗ και 
ΡΙΖΟΠΑΣΗ) 
Οι Οργανιςμοί Συλλογικισ Διαχείριςθσ: 

1. Οργανιςμόσ Συλλογικισ Διαχείριςθσ και Ρροςταςίασ των Δικαιωμάτων των 
Ραραγωγϊν υλικϊν Φορζων Ήχου ι Ήχου και Εικόνασ με το διακριτικό τίτλο 
«GRAMMO», Αςτικι μθ Κερδοςκοπικι Εταιρεία 

1. Οργανιςμόσ Συλλογικισ Διαχείριςθσ Δικαιωμάτων Τραγουδιςτϊν – 
Ερμθνευτϊν ΣΥΝ. Ρ.Ε. και διακριτικό τίτλο «ΕΑΤΩ» 



1. Οργανιςμόσ Συλλογικισ Διαχείριςθσ Δικαιωμάτων Ελλινων Μουςικϊν ΣΥΝ. 
Ρ.Ε. και διακριτικό τίτλο «ΑΡΟΛΛΩΝ» 

1. Οργανιςμόσ Συλλογικισ Διαχείριςθσ Δικαιωμάτων Ελλινων Ηκοποιϊν ΣΥΝ. 
Ρ.Ε. και διακριτικό τίτλο «ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΣΔΔΕΗ» 

Σφμφωνα με το άρκρο 23 παρ.2 ν.4481/17, γνωςτοποιοφν με τθν παροφςα το αμοιβολόγιο 
για τθ δθμόςια εκτζλεςθ οπτικοακουςτικϊν μζςων από τισ ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ τθσ 
ελλθνικισ επικράτειασ. 

o ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5 * ΑΣΤΕΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ LUX: 
0,20 ευρϊ ανά δωμάτιο ανά θμζρα 

o ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4 * ΑΣΤΕΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ Α: 
0,18 ευρϊ ανά δωμάτιο ανά θμζρα 

o ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3 * ΑΣΤΕΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ Β: 
0,10 ευρϊ ανά δωμάτιο ανά θμζρα 

o ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2 * ΑΣΤΕΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ Γ: 
0,07 ευρϊ ανά δωμάτιο ανά θμζρα 

o ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 1 * ΑΣΤΕΟΣ & ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ Δ, Ε: 
0,05 ευρϊ ανά δωμάτιο ανά θμζρα 

Σημείωςη: Τα παραπάνω ποςά δεν καλφπτουν τθν αμοιβι για τουσ δθμόςιουσ χϊρουσ των 
ξενοδοχείων (disco, cafe, εςτιατόρια, κλπ), οι οποίοι κάνουν χριςθ αποκλειςτικά και μόνον 
υλικϊν φορζων ιχου και οι οποίοι υπάγονται ςτο αμοιβολόγιο που ζχει δθμοςιευκεί από 
τουσ ειςπρακτικοφσ Οργανιςμοφσ ιχου. 
 
 

 

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΧΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

A. 

1. Ραρουςίαςθ ςτο κοινό, μζςω του διαδικτφου ι δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ, 
οπτικοακουςτικϊν ζργων του ρεπερτορίου μασ, τα οποία περιζχονται ςε ψθφιακά 
αποκθκευμζνα προγράμματα, ςυμπεριλαμβανόμενων και των ψθφιακά 
αποκθκευμζνων ραδιοτθλεοπτικϊν προγραμμάτων που ζχουν προθγουμζνωσ 
μεταδοκεί ι πρόκειται να μεταδοκοφν από ραδιοτθλεοπτικοφσ ςτακμοφ 
(webcasting). 

2. Ραρουςίαςθ ςτο κοινό, οπτικοακουςτικϊν ζργων του ρεπερτορίου μασ, μζςω 
ςυνεχοφσ ροισ δεδομζνων (streaming). 

3. Ραρουςίαςθ ςτο κοινό, κατ’ επιλογι του χριςτθ, οπτικοακουςτικϊν ζργων του 
ρεπερτορίου μασ μζςω τθσ υπθρεςίασ VoD (Video on demand). 

4. Ραρουςίαςθ ςτο κοινό οπτικοακουςτικϊν ζργων του ρεπερτορίου μασ μζςω τθσ 
υπθρεςίασ IPTV (Τθλεόραςθ μζςω ιντερνετικοφ πρωτοκόλλου). 

 

 

 

 



 

Β.  

α) για κινθματογραφικζσ ταινίεσ (ελλθνικζσ και μεταγλωττιςμζνεσ) και ντοκιμαντζρ ςε 

ποςοςτό 16% κατ’ ζτοσ επί του ςυνολικοφ ακακαρίςτου εςόδου που αποφζρει θ κακ’ 

οιανδιποτε από τισ ανωτζρω υπθρεςίεσ επιγραμμικι χριςθ του ζργου και 

β) για οποιοδιποτε επειςόδιο τθλεοπτικισ ςειράσ ι άλλθσ ςειράσ (ελλθνικισ και 

μεταγλωττιςμζνθσ) με κόςτοσ παραγωγισ ζωσ πενιντα χιλιάδεσ (50.000) Ευρϊ ςε 

ποςοςτό κατ’ ζτοσ 0,5% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ παραγωγισ του επειςοδίου, ενϊ για 

επειςόδιο με κόςτοσ παραγωγισ άνω των πενιντα χιλιάδων (50.000) Ευρϊ ςε ποςοςτό 

κατ’ζτοσ 0,8% επί του ςυνολικοφ κόςτουσ παραγωγισ του επειςοδίου. 

Γ. Επί όλων των ανωτζρω ποςοςτιαίων αμοιβϊν πνευματικισ ιδιοκτθςίασ κακορίηεται 
ποςό ελαχίςτων δικαιωμάτων (minimum guarantee), κυμαινόμενο ανά υπθρεςία 
επιγραμμικισ χριςθσ του ζργου.  

 


