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GRAMMO
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Χορήγηση σε επιχειρήσεις της κατ’ άρθρο 47 παρ. 1 Ν. 2121/1993 μη αποκλειστικής άδειας
αναπαραγωγής και αποθήκευσης φωνογραφημάτων στον σκληρό δίσκο Η/Υ που υπάρχει
στον χώρο τους, προς τον αποκλειστικό σκοπό της δημόσιας εκτέλεσης, με ετήσιο ποσό
αμοιβής ως εξής:




150€/ανά μέσο αποθήκευσης/ανά εγκατάσταση, για επιχειρήσεις όπου η μουσική
είναι σχετικώς χρήσιμη για τη λειτουργία τους (ενδεικτικώς καταστήματα λιανικής
πώλησης, εστιατόρια κλπ.).
250€/ανά μέσο αποθήκευσης/ανά εγκατάσταση, για επιχειρήσεις όπου η μουσική
είναι απολύτως χρήσιμη για τη λειτουργία τους (ενδεικτικώς café, café-bar, café-barrestaurant κλπ.).
700€ ανά μέσο αποθήκευσης/ανά εγκατάσταση, για επιχειρήσεις όπου η μουσική
είναι απαραίτητη για τη λειτουργία τους (ενδεικτικώς bars, clubs, νυχτερινά κέντρα,
discos κλπ.).

Στο εν λόγω αμοιβολόγιο υπάγονται όχι μόνον οι σκληροί δίσκοι Η/Υ αλλά όλα τα τεχνικά
μέσα αποθήκευσης στα οποία μπορούν να αντιγραφούν και να αποθηκευτούν
φωνογραφήματα προς τον σκοπό της δημόσιας εκτέλεσης, όπως ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά: USBs, CD-Rs, memory sticks, sd κάρτες, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι κλπ.
Σε περίπτωση εποχιακής λειτουργίας της επιχείρησης, εφαρμόζεται έκπτωση 50% επί των
ανωτέρω ποσών.

Σημ.

Στα ανωτέρω ποσά προστίθεται και ο αναλογών ΦΠΑ, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική
Ελληνική νομοθεσία

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Η/ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (DUBBERS) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ

Α)
Β)

20% επί των πάσης φύσης ετησίων ακαθαρίστων εσόδων και
ελάχιστο ποσό αμοιβής 100€ για τα φωνογραφήματα και 200€ για τα οπτικοποιημένα
φωνογραφήματα (video clips), ετησίως, ανά χώρο/εγκατάσταση.

Έως και την 31.12.2017 παρέχεται έκπτωση, από την εφαρμογή της οποίας ανέρχεται το
ποσοστό σε 12% και το ελάχιστο ποσό αμοιβής σε 30€ για τα φωνογραφήματα και 60€ για τα
οπτικοποιημένα φωνογραφήματα, ετησίως, ανά χώρο/εγκατάσταση.

Σημ.

Στα ανωτέρω ποσά προστίθεται και ο αναλογών ΦΠΑ, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική
Ελληνική νομοθεσία

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤ’ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ON DEMAND)
I. Α. Διάθεση στο κοινό, μέσω διαδικτύου ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας, φωνογραφημάτων ή
οπτικοποιημένων φωνογραφημάτων, τα οποία περιέχονται σε ψηφιακά αποθηκευμένα
ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που έχουν προηγουμένως μεταδοθεί ή θα μεταδοθούν σε
εύλογο χρόνο από ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς (podcast) είτε εν γένει ψηφιακά
αποθηκευμένα προγράμματα (PODCASTING).
5% επί των συνολικών ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων της υπηρεσίας αυτής ή του ιστότοπου,
με ελάχιστο ποσό αμοιβής
50€ ανά podcast ετησίως και επιπλέον χρέωση ως εξής:
50-5.000 streams 50€ μηνιαίως
5.001-10.000 streams 75€ μηνιαίως
10.001-20.000 streams 100€ μηνιαίως
20.001-30.000 streams 125€ μηνιαίως
30.001-40.000 streams 150€ μηνιαίως
>40.001 streams 200€ μηνιαίως
Β. Σε περίπτωση που η διάρκεια της μουσικής που περιέχεται σe κάθε podcast είναι
μικρότερη του 20% της συνολικής διάρκειας εκάστου podcast, οι αμοιβές θα υπολογίζονται
στο ήμισυ των ανωτέρω αναφερομένων κατηγοριών.
ΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ, ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗ TOY ΧΡΗΣΤΗ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (STREAMING VIDEO ON DEMAND)
3,5% επί των συνολικών εσόδων της υπηρεσίας ή του ιστότοπου
IΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ, ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IPTV (VIDEO ON DEMAND)
3,5% επί των συνολικών εσόδων της υπηρεσίας
Τo ανωτέρω αμοιβολόγιο ισχύει μέχρι την 31.12.2018.

Σημ. Στα ανωτέρω ποσά προστίθεται και ο αναλογών ΦΠΑ, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική
Ελληνική νομοθεσία.

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
(VIDEO CLIPS)






2% επί των συνολικών πάσης φύσεως ετησίων ακαθαρίστων εσόδων τους, για Τ/Σ που
χρησιμοποιούν οπτικοποιημένα φωνογραφήματα (video clips) έως και 4 ώρες
ημερησίως
4% επί των συνολικών πάσης φύσεως ετησίων ακαθαρίστων εσόδων τους, για Τ/Σ που
χρησιμοποιούν οπτικοποιημένα φωνογραφήματα (video clips) από 4 έως και 8 ώρες
ημερησίως
6% επί των συνολικών πάσης φύσεως ετησίων ακαθαρίστων εσόδων τους, για Τ/Σ που
χρησιμοποιούν οπτικοποιημένα φωνογραφήματα (video clips) από 8 έως και 12 ώρες
ημερησίως
8% επί των συνολικών πάσης φύσεως ετησίων ακαθαρίστων εσόδων τους, για Τ/Σ που
χρησιμοποιούν οπτικοποιημένα φωνογραφήματα (video clips) από 12 έως και 16 ώρες
ημερησίως
10% επί των συνολικών πάσης φύσεως ετησίων ακαθαρίστων εσόδων τους, για Τ/Σ
που χρησιμοποιούν οπτικοποιημένα φωνογραφήματα (video clips) για περισσότερες
από 16 ώρες ημερησίως

ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:
Για Τ/Σ που χρησιμοποιούν οπτικοποιημένα φωνογραφήματα (videoclips) ημερησίως:

Περισσότερες από 16 ώρες
Από 12 έως 16 ώρες
Από 8 έως 12 ώρες
Από 4 έως 8 ώρες
Έως 4 ώρες

Σημ.

Πανελλαδικής Εμβέλειας
100.000€
75.000€
50.000€
35.000€
25.000€

Περιφερειακής Εμβέλειας
65.000€
50.000€
32.500€
25.500€
12.000€

Στα ανωτέρω ποσά προστίθεται και ο αναλογών ΦΠΑ, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική Ελ

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ THΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΜΗ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΕΣΩ WEB RADIOS
Ο Οργανισμός χορηγεί μη αποκλειστική άδεια αναπαραγωγής των φωνογραφημάτων του
ρεπερτορίου του προς τον σκοπό της μη διαδραστικής παρουσίασης τους στο κοινό, υπό τους
εξής όρους:
Α. Ετήσια Ποσοστιαία Αμοιβή
2,5% επί των συνολικών πάσης φύσεως ετησίων ακαθαρίστων εσόδων της ιστοσελίδας, εκ
της οποίας χωρεί η παρουσίαση στο κοινό.

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Σημ.

Β. Ετήσια Ελάχιστη Αμοιβή
Έως 10 χωριστές ροές 50,00€ ανά ροή (κανάλι).
Έως 20 χωριστές ροές 45,00€ ανά ροή (κανάλι).
Έως 30 χωριστές ροές 40,00€ ανά ροή (κανάλι)
Έως 40 χωριστές ροές 35,00€ ανά ροή (κανάλι)
40 και άνω χωριστές ροές 30,00€ ανά ροή (κανάλι)

Στα ανωτέρω ποσά προστίθεται και ο αναλογών ΦΠΑ, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική
Ελληνική νομοθεσία.

