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ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΑ 

 

Αμοιβολόγιο Χρήσεως Αποσπασμάτων Οπτικοακουστικών Έργων του 

ρεπερτορίου ΟΣΔ ΠΔ ΔΦΣΕΤΣΗΕ Ισοκράτης   

Ο μη κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ισοκράτης 

- Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων Διευθυντών 

Φωτογραφίας, Σκηνογράφων, Επεξεργαστών Τελικής Σύνθεσης (Μοντέρ), Ηχοληπτών, 

Ενδυματολόγων» γνωστοποιεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του N. 

4481/2017, το αμοιβολόγιο για τις επιγραμμικές χρήσεις ή τις χρήσεις μέσω 

δορυφόρου των οπτικοακουστικών έργων επί των οποίων διατηρούν πνευματικά 

δικαιώματα τα μέλη του που είναι Διευθυντές Φωτογραφίας, Σκηνογράφοι, 

Επεξεργαστές Τελικής Σύνθεσης (Μοντέρ), Ηχολήπτες και Ενδυματολόγοι.   

i. αποσπάσματα των οπτικοακουστικών έργων του ρεπερτορίου μας για τις 

οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη άδεια του «Ισοκράτη» 

1) συμπερίληψη αποσπασμάτων σε τηλεοπτικές εκπομπές 

2) συμπερίληψη αποσπασμάτων σε κινηματογραφικές ταινίες 

μυθοπλασίας μεγάλου μήκους 

3) συμπερίληψη αποσπασμάτων σε κινηματογραφικές ταινίες 

μυθοπλασίας μικρού μήκους 

4) συμπερίληψη αποσπασμάτων σε ταινίες τεκμηρίωσης 

διάρκειας έως 60 λεπτών 

5) συμπερίληψη αποσπασμάτων σε ταινίες τεκμηρίωσης 

(ντοκιμαντέρ) διάρκειας άνω την 61 λεπτών 

6) συμπερίληψη αποσπασμάτων σε σπουδαστικές ταινίες, 

εφόσον η ταινία παράγεται από τους σπουδαστές 

7) συμπερίληψη αποσπασμάτων σε ταινίες και λοιπά 

οπτικοακουστικά έργα προοριζόμενα αποκλειστικά για 

ακαδημαϊκή χρήση, χωρίς δικαίωμα εκμετάλλευσης 

Η αμοιβή πνευματικών δικαιωμάτων για την παραχώρηση άδειας, 

αναφορικά με τις προαναφερόμενες επιγραμμικές χρήσεις και τις χρήσεις 

μέσω δορυφόρου των οπτικοακουστικών έργων του ρεπερτορίου μας, 

ορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
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αμοιβολόγιο χρήσης αποσπασμάτων έργων του ρεπερτορίου μας σε τηλεοπτικές εκπομπές 

Διάρκεια ανά απόσπασμα 

έως 30 

δευτερόλε-

πτα 

31-60 

δευτερόλε-

πτα 

61-120 

δευτερόλε-

πτα 

121 

δευτερόλεπτα 

ή μεγαλύτερο 

Χρήση ενός έτους στην 

Ελληνική Επικράτεια 
20,00 € 35,00 € 50,00 € 

κατά 

συμφωνία 

Χρήση ενός έτους στην 

Ελληνική και Κυπριακή 

Επικράτεια  

30,00 € 50,00 € 70,00 € 
κατά 

συμφωνία 

Διεθνής χρήση διάρκειας 

ενός έτους  
50,00 € 80,00 € 110,00 € 

κατά 

συμφωνία 

Χρήση δέκα ετών στην 

Ελληνική Επικράτεια 
40,00 € 70,00 € 100,00 € 

κατά 

συμφωνία 

Χρήση δέκα ετών στην 

Ελληνική και Κυπριακή 

Επικράτεια  

60,00 € 100,00 € 140,00 € 
κατά 

συμφωνία 

Διεθνής χρήση διάρκειας 

δέκα ετών 
100,00 € 160,00 € 220,00 € 

κατά 

συμφωνία 
     

     

αμοιβολόγιο χρήσης αποσπασμάτων έργων του ρεπερτορίου μας σε κινηματογραφικές 

ταινίες μεγάλου μήκους 

Διάρκεια 

έως 30 

δευτερόλεπτ

α 

31-60 

δευτερόλεπτ

α 

61-120 

δευτερόλεπτ

α 

121 

δευτερόλεπτα 

ή μεγαλύτερο 

Διεθνής χρήση διάρκειας 

δέκα ετών 
50,00 € 80,00 € 110,00 € 

κατά 

συμφωνία 
     

αμοιβολόγιο χρήσης αποσπασμάτων έργων του ρεπερτορίου μας σε κινηματογραφικές 

ταινίες μικρού μήκους 

Διάρκεια 

έως 30 

δευτερόλεπτ

α 

31-60 

δευτερόλεπτ

α 

61-120 

δευτερόλεπτ

α 

121 

δευτερόλεπτα 

ή μεγαλύτερο 

Διεθνής χρήση διάρκειας 

δέκα ετών 
10,00 € 15,00 € 20,00 € 

κατά 

συμφωνία 
     

αμοιβολόγιο χρήσης αποσπασμάτων έργων του ρεπερτορίου μας σε κινηματογραφικές 

ταινίες ντοκιμαντέρ διάρκειας έως 60 λεπτών 

Διάρκεια 

έως 30 

δευτερόλεπτ

α 

31-60 

δευτερόλεπτ

α 

61-120 

δευτερόλεπτ

α 

121 

δευτερόλεπτα 

ή μεγαλύτερο 

Χρήση δέκα ετών στην 

Ελληνική Επικράτεια 
10,00 € 15,00 € 25,00 € 

κατά 

συμφωνία 

Χρήση δέκα ετών στην 

Ελληνική και Κυπριακή 

Επικράτεια  

15,00 € 25,00 € 30,00 € 
κατά 

συμφωνία 
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Διεθνής χρήση διάρκειας 

δέκα ετών 
20,00 € 35,00 € 45,00 € 

κατά 

συμφωνία 

       

αμοιβολόγιο χρήσης αποσπασμάτων έργων του ρεπερτορίου μας σε κινηματογραφικές 

ταινίες ντοκιμαντέρ διάρκειας 61 λεπτών και άνω 

Διάρκεια 

έως 30 

δευτερόλεπτ

α 

31-60 

δευτερόλεπτ

α 

61-120 

δευτερόλεπτ

α 

121 

δευτερόλεπτα 

ή μεγαλύτερο 

Χρήση δέκα ετών στην 

Ελληνική Επικράτεια 
15,00 € 25,00 € 35,00 € 

κατά 

συμφωνία 

Χρήση δέκα ετών στην 

Ελληνική και Κυπριακή 

Επικράτεια  
20,00 € 35,00 € 45,00 € 

κατά 

συμφωνία 

Διεθνής χρήση διάρκειας 

δέκα ετών 
20,00 € 35,00 € 45,00 € 

κατά 

συμφωνία 
     

αμοιβολόγιο χρήσης αποσπασμάτων έργων του ρεπερτορίου μας σε σπουδαστικές ταινίες, 

εφόσον η ταινία παράγεται από τους σπουδαστές 

Διάρκεια 

έως 30 

δευτερόλεπτ

α 

31-60 

δευτερόλεπτ

α 

61-120 

δευτερόλεπτ

α 

121 

δευτερόλεπτα 

ή μεγαλύτερο 

Διεθνής χρήση διάρκειας 

δέκα ετών 
0,00 € 0,00 € 20,00 € 

κατά 

συμφωνία 
     

αμοιβολόγιο χρήσης αποσπασμάτων έργων του ρεπερτορίου μας σε ταινίες και λοιπά 

οπτικοακουστικά έργα προοριζόμενα αποκλειστικά για ακαδημαϊκή χρήση, χωρίς δικαίωμα 

εκμετάλλευσης 

Διάρκεια 

έως 30 

δευτερόλεπτ

α 

31-60 

δευτερόλεπτ

α 

61-120 

δευτερόλεπτ

α 

121 

δευτερόλεπτα 

ή μεγαλύτερο 

Διεθνής χρήση διάρκειας 

δέκα ετών 
0,00 € 0,00 € 20,00 € 

κατά 

συμφωνία 

 

 


