
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Μουσικοί φορείς ήχου ή / και ήχου και εικόνας 

Τα καταβαλλόμενα δικαιώματα για τη μηχανική εγγραφή και αναπαραγωγή μουσικών 

υλικών φορέων, με σκοπό την πώλησή τους στο κοινό για ιδιωτική χρήση, καθορίζονται 

από την τυποποιημένη διεθνή σύμβαση για τη φωνογραφική βιομηχανία μεταξύ BIEM και 

IFPI.  

Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, ο παραγωγός καταβάλλει ποσοστό 8,712% επί της 

χονδρικής τιμής πώλησης του φορέα pro rata temporis.  

Η ίδια τιμολόγηση - με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τους κανόνες 

του ανταγωνισμού - ισχύει και για τους ανεξάρτητους παραγωγούς και βασίζεται 

στον τιμοκατάλογο της ΕΥΕΔ.   

 

 

Μη Μουσικοί φορείς ήχου και εικόνας 

Τα πνευματικά  δικαιώματα για  μη μουσικούς φορείς  ήχου και εικόνας, στους 

οποίους είναι εγγεγραμμένα οπτικοακουστικά έργα μεγάλου ή μικρού μήκους, 

υπολογίζονται σε ποσοστό 6% επί της χονδρικής τιμής πώλησης του 

ηχογραφήματος pro rata temporis.  

Η ίδια τιμολόγηση - με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τους κανόνες 

του ανταγωνισμού - ισχύει και για τους ανεξάρτητους παραγωγούς και βασίζεται 

στον τιμοκατάλογο της ΕΥΕΔ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biem.org/index.php?lang=en
http://www.ifpi.com/
http://www.eyed.gr/sites/default/files/%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3%20Work%20By%20Work.pdf
http://www.eyed.gr/sites/default/files/%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3%20Work%20By%20Work.pdf


PREMIUM (Υλικοί φορείς ήχου ή/και ήχου και εικόνας που διατίθενται στο κοινό με 

ταυτόχρονη διάθεση με έντυπα για ιδιωτική χρήση μέσω του συστήματος διανομής και 

διάθεσης εντύπων) 

 

Μουσικοί φορείς ήχου ή / και ήχου και εικόνας 

• Υπολογισμός δικαιωμάτων όταν η διαφορά τιμής πώλησης του εντύπου με τον φορέα 

ήχου ή/και ήχου και εικόνας και χωρίς φορέα δεν υπερβαίνει τα 3,00€ : 

Εκτυπωθέντα τεμάχια × Ποσοστό δικαιωμάτων 8,712% × Τιμή 2,00€ × Ποσοστό  

εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου 

 

• Υπολογισμός δικαιωμάτων όταν η διαφορά τιμής πώλησης του εντύπου με τον φορέα 

ήχου ή/και ήχου και εικόνας και χωρίς φορέα υπερβαίνει τα 3,00€ : 

Εκτυπωθέντα τεμάχια × Ποσοστό δικαιωμάτων 8,712% × Διαφορά Τιμής πώλησης του 

εντύπου με τον φορέα ήχου ή/και ήχου και εικόνας και χωρίς φορέα × Ποσοστό  

εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου 

 

Μη μουσικοί φορείς ήχου και εικόνας 

• Υπολογισμός δικαιωμάτων όταν η διαφορά τιμής πώλησης του εντύπου με τον φορέα 

ήχου και εικόνας και χωρίς φορέα δεν υπερβαίνει τα 3,00€ : 

Εκτυπωθέντα  τεμάχια × Ποσοστό δικαιωμάτων 6%  × Τιμή 2,00€ × Ποσοστό 

εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου  

 

• Υπολογισμός δικαιωμάτων όταν η διαφορά τιμής πώλησης του εντύπου με τον φορέα 

ήχου και εικόνας και χωρίς φορέα υπερβαίνει τα 3,00€ : 

Εκτυπωθέντα  τεμάχια × Ποσοστό δικαιωμάτων 6%  × Διαφορά τιμής πώλησης του εντύπου 

με τον φορέα ήχου και εικόνας και χωρίς φορέα × Ποσοστό Εκπροσωπούμενου 

ρεπερτορίου 

➢ Για φορείς περισσότερους του ενός, η διαφορά τιμής διαιρείται με τον αριθμό των 

φορέων και το πηλίκο αυτής της διαίρεσης αποτελεί την διαφορά τιμής . 

 

➢ Όταν δεν υπάρχει διαφορά τιμής μεταξύ εντύπου και εντύπου με φορέα και η τιμή 

του προϊόντος υπερβαίνει τα 3,00€ , θεωρούμε ότι η τιμή του εντύπου είναι 2,00€ 

(με βάση τον μέσο όρο τιμής πώλησης των εφημερίδων χωρίς προσφορές) . Έτσι η 

διαφορά τιμής θα είναι η διαφορά της τιμής πώλησης μείον τα 2,00€ και τα 

δικαιώματα θα υπολογίζονται βάσει των ανωτέρω τιμοκαταλόγων . 

 



➢ Στην περίπτωση που ο φορέας πωλείται μέσω του συστήματος διανομής και 

διάθεσης εντύπων και δεν διατίθεται ταυτόχρονα με έντυπο (δηλαδή διατίθεται 

αυτοτελώς – ‘Kiosk Sales’), τα δικαιώματα θα υπολογίζονται στην τιμή διάθεσης 

του προϊόντος . 

 

 

 

 


