
01/05/2017 – 30/04/2018 

 

1.OΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ  CDS ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ DVDS : 

Premium  

 

Η τιμολόγηση των οφειλόμενων πνευματικών δικαιωμάτων για τα μουσικά CDS, 

μουσικά DVDS, ή άλλους μουσικούς υλικούς φορείς, κατά τα αναφερόμενα στον 

ανωτέρω όρο 1.3., που διατίθεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την μέθοδο πρόσθετης 

παροχής (premium) και περιλαμβάνουν εκπροσωπούμενο από την ΑΕΠΙ 

ρεπερτόριο, είναι η ακόλουθη : 

 

1η κατηγορία : Χρονική διάρκεια έως 12 λεπτά : 

Για πωληθέντα αντίτυπα από 1 έως 31.000 ανά έντυπο  :  567,73 ευρώ ελάχιστη 

χρέωση ανά  φορέα ,ασχέτως πωληθείσας ποσότητας 

Για πωληθέντα  αντίτυπα από 31.001 και πάνω  ανά έντυπο    : 0,01844 ευρώ για 

κάθε πωληθέν αντίτυπο. 

2η κατηγορία: Χρονική διάρκεια έως 23 λεπτά :  

Για πωληθέντα  αντίτυπα από 1 έως 31.000 ανά έντυπο  :  999,24 ευρώ ελάχιστη 

χρέωση ανά  φορέα ασχέτως  πωληθείσας ποσότητας 

Για πωληθέντα αντίτυπα από 31.001 και πάνω ανά έντυπο  : 0,03238 ευρώ για 

κάθε πωληθέν αντίτυπο. 

3η κατηγορία: Χρονική διάρκεια έως 40 λεπτά. 

Για πωληθέντα αντίτυπα από 1 έως 31.000 ανά έντυπο  : 1.135,50 ευρώ ελάχιστη 

χρέωση ανά φορέα, ασχέτως  πωληθείσας ποσότητας 

Για πωληθέντα αντίτυπα από 31.001 και πάνω ανά έντυπο  : 0,03689 ευρώ για 

κάθε πωληθέν  αντίτυπο. 

4η κατηγορία: Χρονική διάρκεια έως 80 λεπτά. 

Για πωληθέντα αντίτυπα από 1 έως 31.000 ανά έντυπο  : 1.362,63 ευρώ ελάχιστη 

χρέωση ανά φορέα, ασχέτως πωληθείσας ποσότητας 

Για πωληθέντα  αντίτυπα από 31.001 και πάνω ανά έντυπο  : 0,04392 ευρώ για 

κάθε πωληθέν  αντίτυπο. 

 

 



2.OΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ  ΜΗ ΜΟΥΣΙΚΑ DVDS : Premium  

 

Η τιμολόγηση των οφειλόμενων πνευματικών δικαιωμάτων ανά τίτλο 

φορέως (βιντεοκασέτες,  DVD– video, VCD, Blu Ray, Hi-Di, SVCD, κλπ) που 

διατίθεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την μέθοδο premium και εφόσον ο εν λόγω 

φορέας περιλαμβάνει εκπροσωπούμενο από την ΑΕΠΙ  ρεπερτόριο, είναι η 

ακόλουθη :  

 

1η κατηγορία : Xρονική διάρκεια του οπτικοακουστικού έργου έως 60 λεπτά  

(ενδεικτικά: ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές σειρές, συνταγές) 

Για πωληθέντα αντίτυπα από 1 έως 31.000 ανά έντυπο  :  227,06€ ανά τίτλο 

οπτικοακουστικού έργου (ελάχιστη χρέωση ασχέτως  πωληθείσας ποσότητας) 

Για πωληθέντα αντίτυπα από 31.001 και πάνω ανά έντυπο  :  0,00732€ για κάθε 

πωληθέν  αντίτυπο 

 

2η κατηγορία :  Χρονική διάρκεια του οπτικοακουστικού έργου μεγαλύτερη των 60 

λεπτών (ενδεικτικά: κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους)  

Για πωληθέντα αντίτυπα από 1 έως 31.000 ανά έντυπο  : 454,14€ ανά τίτλο 

οπτικοακουστικού έργου (ελάχιστη χρέωση ασχέτως πωληθείσας ποσότητας) 

Για πωληθέντα  αντίτυπα από 31.001 και πάνω ανά έντυπο  : 0,01452 € για κάθε 

πωληθέν αντίτυπο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΜΗ ΜΟΥΣΙΚΑ DVDs-video : ως 

αντικείμενο πώλησης ή εμπορίας  

 

 Η τιμολόγηση των οφειλομένων πνευματικών δικαιωμάτων για τους υλικούς 

φορείς ήχου και εικόνας στους οποίους είναι εγγεγραμμένα οπτικοακουστικά 

έργα με εκπροσωπούμενο από την ΑΕΠΙ μουσικό ρεπερτόριο (όπως 

κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές σειρές, κλπ), 

οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο πώλησης ή εμπορίας εντός του  συστήματος 

διανομής και διάθεσης εντύπων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ , είναι η ακόλουθη                

 

Για την περίοδο μέχρι 30/4/2018  :  

1η κατηγορία : Xρονική διάρκεια του οπτικοακουστικού έργου έως 60 λεπτά  

(ενδεικτικά: ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές σειρές, συνταγές)  

Διαφορά τιμής πώλησης εντύπου με 

φορέα ήχου και εικόνας (DVD κλπ) 

και χωρίς φορέα ήχου και εικόνας 

Οφειλόμενα δικαιώματα ανά πωληθέν 

/διατεθέν  αντίτυπο 

  

Από 3 € - 6 € 0,03399    €   

Μεγαλύτερη των 6 € 0,05695    €  

 

2η κατηγορία :  Χρονική διάρκεια του οπτικοακουστικού έργου μεγαλύτερη των 60 

λεπτών (ενδεικτικά: κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους) 

Διαφορά τιμής πώλησης εντύπου με 

φορέα ήχου και εικόνας (DVD κλπ) 

και χωρίς φορέα ήχου και εικόνας 

Οφειλόμενα δικαιώματα ανά πωληθέν 

/διατεθέν  αντίτυπο 

  

Από 3 € - 6 € 0,06798  €   

Μεγαλύτερη των 6 € 0,11270  €  
 

 

 

 

 

 

 



4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ CDs ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ DVDs : ως 

αντικείμενο πώλησης ή εμπορίας  

 

Η τιμολόγηση των οφειλομένων πνευματικών δικαιωμάτων ανά  υλικό 

φορέα CD και μουσικό DVD όπου είναι εγγεγραμμένα μουσικά έργα με 

εκπροσωπούμενο από την ΑΕΠΙ μουσικό ρεπερτόριο, οι οποίοι αποτελούν 

αντικείμενο πώλησης ή εμπορίας εντός του  συστήματος διανομής και διάθεσης 

εντύπων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ , είναι το 9,009% της Χονδρικής τιμής pro rata (δηλ. 

Χονδρική Τιμή x 9,009% pro rata) όπως αυτή- η Χονδρική Τιμή- παρατίθεται στον 

παρακάτω πίνακα :  

 

Για την περίοδο μέχρι 30/4/2018 

Διαφορά τιμής πώλησης εντύπου με 

CD ή Mουσικό DVD και χωρίς CD ή 

μουσικό DVD (Χρονικής διάρκειας 

έως 12 λεπτά) 

Χονδρική Τιμή 

   

Από 3 € - 6 € 0,50381€ 

Μεγαλύτερη των 6 € 0,68085€ 

 

Διαφορά τιμής πώλησης εντύπου με 

CD ή Mουσικό DVD και χωρίς CD ή 

μουσικό DVD (Χρονικής διάρκειας 

έως 23 λεπτά) 

Χονδρική Τιμή 

   

Από 3 € - 6 € 0,84475€ 

Μεγαλύτερη των 6 € 1,02078€ 

 

Διαφορά τιμής πώλησης εντύπου με 

CD ή Mουσικό DVD και χωρίς CD ή 

μουσικό DVD (Χρονικής διάρκειας 

έως 40 λεπτά) 

Χονδρική Τιμή 

   

Από 3 € - 6 € 1,30607€ 

Μεγαλύτερη των 6 € 1,63587€ 

 

Διαφορά τιμής πώλησης εντύπου με 

CD ή Mουσικό DVD και χωρίς CD ή 

Χονδρική Τιμή 



μουσικό DVD (Χρονικής διάρκειας 

πάνω από 40 λεπτά) 

   

Από 3 € - 6 € 1,92015€ 

Μεγαλύτερη των 6 € 2,26007€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ CDs ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ DVDs : KIOSK 

SALES 

 

Η τιμολόγηση των οφειλομένων πνευματικών δικαιωμάτων ανά υλικό φορέα CD 

και μουσικό DVD όπου είναι εγγεγραμμένα μουσικά έργα με εκπροσωπούμενο 

από την ΑΕΠΙ μουσικό ρεπερτόριο, όταν ο φορέας αυτός πωλείται από την 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ αυτοτελώς (χωρίς δηλαδή την ταυτόχρονη διάθεση με έντυπο), μέσω 

του  συστήματος διανομής και διάθεσης εντύπων (KIOSK SALES ), θα είναι η 

ακόλουθη : 

 

CD ή Mουσικό DVD  (Χρονική διάρκεια έως 12 λεπτά)   0,07€ ανά αντίτυπο 

CD ή Mουσικό DVD  (Χρονική διάρκεια έως 23 λεπτά)   0,13€ ανά αντίτυπο   

CD ή Mουσικό DVD  (Χρονική διάρκεια έως 40 λεπτά)   0,20€ ανά αντίτυπο 

CD ή Mουσικό DVD  (Χρονική διάρκεια πάνω από 40 λεπτά) 0,35€ ανά αντίτυπο 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΜΗ ΜΟΥΣΙΚΑ DVDs – video : 

KIOSK SALES 

  

Η τιμολόγηση των οφειλομένων πνευματικών δικαιωμάτων για τους υλικούς 

φορείς ήχου και εικόνας (DVDs, κλπ) στους οποίους είναι εγγεγραμμένα 

οπτικοακουστικά έργα με εκπροσωπούμενο από την ΑΕΠΙ μουσικό ρεπερτόριο 

(όπως κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές 

σειρές, κλπ), όταν οι φορείς αυτοί πωλούνται αυτοτελώς (χωρίς δηλαδή την 

ταυτόχρονη διάθεση με έντυπο), μέσω του  συστήματος διανομής και διάθεσης 

εντύπων (KIOSK SALES ), θα είναι η ακόλουθη : 

 

1. Χρονική διάρκεια οπτικοακουστικού έργου μεγαλύτερη των 60 λεπτών 

(κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ) : 

             0,12 € ανά αντίτυπο. 

 

 

     2.   Χρονική διάρκεια οπτικοακουστικού έργου έως 60 λεπτά 

( ντοκυμαντέρ , τηλεοπτικές σειρές κλπ) : 

              0,09 € ανά αντίτυπο.  
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