1. Δικαιώματα Ραδιοτηλεοπτικής Μετάδοσης – Κανάλια
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
Α. Για κάθε ταινία που προβάλλεται στη ζώνη 24-15 εισπράττουμε 308,14 ευρώ, για τη
ζώνη 15-18 εισπράττουμε 462,21 ευρώ και για τη ζώνη 18-24 εισπράττουμε 616,29 ευρώ
Β. Για κάθε ταινία μικρού μήκους εισπράττουμε 73,37 ευρώ, ανεξαρτήτως ζώνης προβολής
ΒΙΝΤΕΙΟΤΑΙΝΙΕΣ
Για κάθε βιντεοταινία εισπράττουμε 246,51 ευρώ, ανεξαρτήτως ζώνης προβολής
ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ-ΣΠΗΚΑΖ
Για σπηκάζ , για κάθε επεισόδιο έχει καθορισθεί το εξής:
Α΄επανάληψη : έως 29 λεπτά - 40,06 €
από 30 έως 40 λεπτά - 60,09 €
Β' επανάληψη: έως 29 λεπτά - 21,57 €
από 30 έως 45 λεπτά - 32,35 €
Για αυτοτελείς σειρές
ΖΩΝΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

έως 45’

184,89 ευρώ

92,44 ευρώ

45’ to 60’

292,74 ευρώ

154,07 ευρώ

έως 45’

246,51 ευρώ

123,26 ευρώ

45’ to 60’

369,77 ευρώ

184,87 ευρώ

έως 45’

323,55 ευρώ

154,07 ευρώ

45’ to 60’

493,03 ευρώ

261,92 ευρώ

έως 45’

154,07 ευρώ

77,03 ευρώ

45’ to 60’

246,51 ευρώ

123,26 ευρώ

07:00-15:00

15:00-18:00

18:00-24:00

24:00-07:00

Για σήριαλ συνεχείας

ΖΩΝΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

έως 45’

184,89 ευρώ

92,44 ευρώ

45’ to 60’

292,74 ευρώ

154,07 ευρώ

έως 45’

246,51 ευρώ

123,26 ευρώ

45’ to 60’

369,77 ευρώ

184,87 ευρώ

έως 45’

323,55 ευρώ

154,07 ευρώ

45’ to 60’

493,03 ευρώ

261,92 ευρώ

έως 45’

154,07 ευρώ

77,03 ευρώ

45’ to 60’

246,51 ευρώ

123,26 ευρώ

07:00-15:00

15:00-18:00

18:00-24:00

24:00-07:00

Για καθημερινές σειρές
ΖΩΝΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

07:00-15:00

έως 30’

154,07 ευρώ

92,44 ευρώ

15:00-18:00

έως 30’

184,89 ευρώ

123,26 ευρώ

18:00-24:00

έως 30’

261,92 ευρώ

154,07 ευρώ

24:00-07:00

έως 30’

123,26 ευρώ

77,03 ευρώ

Για μίνι σειρές

ΖΩΝΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

έως 45’

292,74 ευρώ

138,66 ευρώ

45’ to 60’

385,18 ευρώ

169,48 ευρώ

έως 45’

369,77 ευρώ

169,48 ευρώ

45’ to 60’

477,62 ευρώ

215,70 ευρώ

έως 45’

477,62 ευρώ

231,11 ευρώ

45’ to 60’

647,10 ευρώ

292,74 ευρώ

έως 45’

246,51 ευρώ

107,85 ευρώ

45’ to 60’

323,55 ευρώ

138,66 ευρώ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1’ – 60’

138,66 ευρώ

77,03 ευρώ

60’ – 90’

184,89 ευρώ

92,44 ευρώ

90’ – 120’

385,18 ευρώ

138,66 ευρώ

1’ – 60’

169,48 ευρώ

92,44 ευρώ

60’ – 90’

246,51 ευρώ

123,26 ευρώ

07:00-15:00

15:00-18:00

18:00-24:00

24:00-07:00

Για τηλεταινίες :
ΖΩΝΗ

07:00-15:00

15:00-18:00

ΖΩΝΗ

18:00-24:00

24:00-07:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

90’ – 120’

493,03 ευρώ

169,48 ευρώ

1’ – 60’

246,51 ευρώ

123,26 ευρώ

60’ – 90’

323,55 ευρώ

154,07 ευρώ

90’ – 120’

647,10 ευρώ

246,51 ευρώ

1’ – 60’

123,26 ευρώ

61,63 ευρώ

60’ – 90’

154,07 ευρώ

123,26 ευρώ

90’ – 120’

323,55 ευρώ

123,26 ευρώ

Για θέατρο στην τηλεόραση
ΖΩΝΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

24:00-13:30

έως 120’

350 ευρώ

13:30-18:00

έως 120’

462,21 ευρώ

18:00-24:00

έως 120’

616,29 ευρώ

Για θέατρο στο ραδιόφωνο (ανεξαρτήτως ζώνης προβολής)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1’ – 60’

30 ευρώ

15 ευρώ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

60’ – 120’

50 ευρώ

25 ευρώ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
O OΣΔ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε εισπράττει από τις εταιρείες εισαγωγής μηχανημάτων
αναπαραγωγής το 6% των εισαγωγών τους σε μηχανήματα αναπαραγωγής , σύμφωνα με
το ν.2121/1993 και σε όσα προβλέπει ο ν.4481/2017 και το διανέμει στους δικαιούχους
σύμφωνα με τη λίστα αναπαραγωγής τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Δικαιώματα από βιντεο κλάμπ

O OΣΔ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε, μετά από ειδική σύμβαση, δικαιώματα από την ενοικίαση σε
βιντεο κλαμπ. Τα δικαιώματα αυτά είναι το 2,5% των πωλήσεων των παραγωγών εταιρειών
στα βιντεο κλαμπ. Αυτά τα δικαιώματα διανέμονται σε συγκεκριμένους δικαιούχους τους
οποίους αφορούν.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Α) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Τα δικαιώματα εισπράττονται από τα ξενοδοχεία για τη χρήση τηλεοράσεων στα δωμάτιά
τους (Τα παρακάτω ποσά είναι με βάση το αμοιβολόγιο του ΟΣΔ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε )
5 αστέρων - κατηγορία λουξ -0,20 ευρώ για κάθε δωμάτιο την ημέρα
4 αστέρων - κατηγορία Α- 0,18 ευρώ για κάθε δωμάτιο την ημέρα
3 αστέρων - κατηγορία Β- 0,10 ευρώ για κάθε δωμάτιο την ημέρα
2 αστέρων - κατηγορία Γ- 0,07 ευρώ για κάθε δωμάτιο την ημέρα
1 αστέρων - κατηγορία Δ- 0,05 ευρώ για κάθε δωμάτιο την ημέρα
Αυτά τα συγγενικά δικαιώματα εισπράττονται σε συνεργασία με τους ΟΣΔ των
τραγουδιστών , των μουσικών και των εταιρειών παραγωγής . Τα δικαιώματα μοιράζονται
κατά 50% στους ηθοποιούς, 25% στις εταιρείες παραγωγής , 12,5% στους τραγουδιστές
και 12,5% στους μουσικούς.
Β) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
Τα δικαιώματα εισπράττονται από τα ξενοδοχεία για τη χρήση τηλεοράσεων στα δωμάτιά
τους (Τα παρακάτω ποσά είναι με βάση το αμοιβολόγιο του ΟΣΔ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε )
4 κλειδιών - 0,10 ευρώ για κάθε δωμάτιο την ημέρα
3 κλειδιών - 0,07 ευρώ για κάθε δωμάτιο την ημέρα
2 κλειδιών - 0,05 ευρώ για κάθε δωμάτιο την ημέρα
Αυτά τα συγγενικά δικαιώματα εισπράττονται σε συνεργασία με τους ΟΣΔ των
τραγουδιστών , των μουσικών και των εταιρειών παραγωγής . Τα δικαιώματα μοιράζονται
κατά 50% στους ηθοποιούς, 25% στις εταιρείες παραγωγής , 12,5% στους τραγουδιστές
και 12,5% στους μουσικούς.

Γ) ΠΛΟΙΑ
Πλοία Γραμμών Αδριατικής---------- 0,03 ευρώ ανά εισιτήριο
Πλοία Ελληνικής Ακτοπλοϊας-------- 0,03 ευρώ ανά εισιτήριο
Κρουαζιερόπλοια ----------------------- 0,04 ευρώ ανά άτομο ανά διανυκτέρευση
Δ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Πούλμαν------------ 0,03 ευρώ ανά άτομο

Ε) PREMIUMS
ί) Ελληνικές Κινηματογραφικές ταινίες -------960 ευρώ για έκαστο τίτλο
ίί) Μεταγλωττισμένες ταινίες ----------------- 480 ευρώ για έκαστο τίτλο.
ίίί) Μεταγλωττισμένες σειρές (διάρκεια επεισοδίου από μισή έως μία ώρα) ---175
ευρώ για έκαστο επεισόδιο.
ίv) Μεταγλωττισμένη σειρά (διάρκεια επεισοδίου έως μισή ώρα) ---50 ευρώ για
έκαστο επεισόδιο.

ΣΤ) ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (ξενοδοχειακή υποστήριξη νοσηλείας) και ΙΔΡΥΜΑΤΑ που
παρέχουν διαγνωστικές υπηρεσίες, ιατρική περίθαλψη και νοσηλεία,
προκειμένου να
επιτευχθεί αποκατάσταση, ανάκτηση ή συντήρηση της κατάστασής σας.
Για απλούς ενδεικτικούς και μη περιοριστικούς σκοπούς, θεωρούνται ότι ανήκουν στην
κατηγορία αυτή γενικά και εξειδικευμένα νοσοκομεία μικρής και μεγάλης διάρκειας,
νοσοκομεία χειρουργικά, ψυχιατρικά, σανατόρια, κέντρα, προληπτική ιατρική, κέντρα
αποκατάστασης και άλλα υγειονομικά ιδρύματα.
0,10 λεπτά ημερησίως ανά διατιθέμενο δέκτη τηλεόρασης.
Ζ) ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ:
0,10 λεπτά ημερησίως ανά διατιθέμενο δέκτη τηλεόρασης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

(Όπως δημοσιεύθηκε στις 24/4/2003 στις εφημερίδες ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΥΓΗ και
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ)
Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης:
1. Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των
Παραγωγών υλικών Φορέων Ήχου ή Ήχου και Εικόνας με το διακριτικό τίτλο
«GRAMMO», Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
1. Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Τραγουδιστών –
Ερμηνευτών ΣΥΝ. Π.Ε. και διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΤΩ»

1. Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων Μουσικών ΣΥΝ.
Π.Ε. και διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝ»
1. Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων Ηθοποιών ΣΥΝ.
Π.Ε. και διακριτικό τίτλο «ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΣΔΔΕΗ»
Σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ.3 Ν.2121/93, γνωστοποιούν με την παρούσα το αμοιβολόγιο
για τη δημόσια εκτέλεση οπτικοακουστικών μέσων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της
ελληνικής επικράτειας.
o

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5 * ΑΣΤΕΡΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ LUX:
0,20 ευρώ ανά δωμάτιο ανά ημέρα

o

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4 * ΑΣΤΕΡΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α:
0,18 ευρώ ανά δωμάτιο ανά ημέρα

o

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3 * ΑΣΤΕΡΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β:
0,10 ευρώ ανά δωμάτιο ανά ημέρα

o

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2 * ΑΣΤΕΡΩΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ:
0,07 ευρώ ανά δωμάτιο ανά ημέρα

o

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 1 * ΑΣΤΕΡΟΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ, Ε:
0,05 ευρώ ανά δωμάτιο ανά ημέρα

Σημείωση: Τα παραπάνω ποσά δεν καλύπτουν την αμοιβή για τους δημόσιους χώρους των
ξενοδοχείων (disco, cafe, εστιατόρια, κλπ), οι οποίοι κάνουν χρήση αποκλειστικά και μόνον
υλικών φορέων ήχου και οι οποίοι υπάγονται στο αμοιβολόγιο που έχει δημοσιευθεί από
τους
εισπρακτικούς Οργανισμούς ήχου.

