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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΘΕΜΑ: «ΣΥΜΦΩΝΙΑ WIN-WIN ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

           ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ «ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» 
 

Συµφωνία συνεργασίας win-win, που θα επιφέρει επιτέλους ηρεµία στον ταραγµένο 

χώρο των πνευµατικών δικαιωµάτων σύναψαν η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος 

και ο Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης «Αυτοδιαχείριση». 
 Με τη συµφωνία αυτή, οι επιχειρήσεις-µέλη των Επιµελητηρίων, που είναι υπόχρεοι 

πληρωµής πνευµατικών δικαιωµάτων θα καταβάλλουν λιγότερα χρήµατα, ενώ και οι δικαιούχοι 
δηµιουργοί θα εισπράττουν περισσότερα από όσα, όταν τον χώρο καταδυνάστευε η ΑΕΠΙ.  

Όπως επεσήµανε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, «ο αγώνας των 
Επιµελητηρίων για σχεδόν πέντε χρόνια ήταν πολυεπίπεδος, δύσκολος αλλά και δίκαιος  απέναντι 
στην παράτυπη δράση της ΑΕΠΙ. Τώρα, µε τη συµφωνία ΚΕΕΕ και «Αυτοδιαχείρισης» οι 
αµοιβές καθορίζονται µε υποχρεωτική διαπραγµάτευση, γεγονός που κατέληξε σε ένα 
αµοιβολόγιο δίκαιο και κοινά αποδεκτό. Με τη συµφωνία αυτή αποδεικνύεται και στην 
περίπτωση των πνευµατικών δικαιωµάτων ότι όπου υπάρχει διάθεση για συνεννόηση, συνεργασία 
και συναίνεση επιτυγχάνονται οι βέλτιστες λύσεις».  

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Οργανισµού Συλλογικής ∆ιαχείρισης 
«Αυτοδιαχείριση», κ. Γιάννης Γλέζος, χαρακτήρισε «ιστορική µέρα τη σηµερινή για τα 
πνευµατικά δικαιώµατα στην Ελλάδα, όπου η ΚΕΕΕ τόλµησε, πριν καν ψηφιστεί ο νόµος που 
καθυστέρησε αδικαιολόγητα για ενάµισι χρόνο, να υπογράψει την πρώτη σύµβαση µε συλλογική 
διαπραγµάτευση µε την «Αυτοδιαχείριση». Ως πρόεδρος του Οργανισµού ∆ιαχείρισης 
Πνευµατικών Μουσικών ∆ικαιωµάτων «Αυτοδιαχείριση», όλο αυτό το διάστηµα επέµενα ότι οι 
χρήστες δεν είναι εχθροί µας αλλά συνεργάτες και πελάτες µας και ότι µε τη συλλογική 
διαπραγµάτευση θα αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη και θα λυθεί το τεράστιο πρόβληµα της 
είσπραξης πνευµατικών δικαιωµάτων στην Ελλάδα».  

Ο Συντονιστής της ΚΕΕΕ για την τροποποίηση του Νόµου περί πνευµατικών 
δικαιωµάτων, κ. Στυλιανός Μωραΐτης, από την πλευρά του δήλωσε: «Μετά από πολυετή αγώνα 
σήµερα φτάσαµε και υπογράψαµε συµφωνία συνεργασίας µε την «Αυτοδιαχείριση» 
αποδεικνύοντας και στην πράξη ότι η συνεργασία και η συνεννόηση µπορεί να επιφέρει θετικά 
αποτελέσµατα. Ο επιχειρηµατικός κόσµος θα ηρεµήσει από τη λαίλαπα και το κυνηγητό µιας 
οικογένειας, θα απελευθερωθούν οι αίθουσες των δικαστηρίων, θα σταµατήσουν οι απειλές από 
την ΑΕΠΙ και επιτέλους οι χρήστες θα πληρώνουν λιγότερα και οι δηµιουργοί θα παίρνουν 
περισσότερα».  

Τέλος, ο Γενικός Γραµµατέας της ΚΕΕΕ, κ. Παναγιώτης Αγνιάδης, ο οποίος ήταν παρών 
κατά την υπογραφή της συµφωνίας, δήλωσε: «Τα επιµελητήρια της χώρας πρωτοπορούν και 
επιχειρούν, µε θετικό τρόπο, να επιλύσουν ένα µακροχρόνιο πρόβληµα, που ταλαιπωρεί 
επιχειρήσεις αλλά και δηµιουργούς. Τα επιµελητήρια και τα µέλη τους σέβονται απόλυτα τα 
δικαιώµατα των πνευµατικών δηµιουργών και αναγνωρίζουν την υποχρέωσή τους προς καταβολή 
δικαιωµάτων δηµόσιας εκτέλεσης. Ωστόσο, αυτό που επιδιώκουν ως αδήριτη πλέον ανάγκη, αλλά 
και ως επιβαλλόµενη µόνη δίκαιη λύση, είναι να καταβάλουν ποσά, που είναι εύλογα και 
ανταποκρινόµενα στις ισχύουσες σήµερα οικονοµικοκοινωνικές συνθήκες».   



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 

Ο Πρόεδρος 

Παναγιώτης Αγνιάδης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Αναλυτικά το Συµφωνητικό Συνεργασίας έχει ως εξής: 
«Στην Αθήνα σήµερα 13 Ιουνίου 2017 στο Μέγαρο της Κεντρικής Ένωσης 

Επιµελητηρίων Ελλάδος (Ακαδηµίας 6) ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε. κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο 
Συντονιστής της Κ.Ε.Ε.Ε. για την τροποποίηση του Νόµου περί πνευµατικών δικαιωµάτων κ. 
Στυλιανός Μωραΐτης, εκπροσωπώντας τα µέλη των Επιµελητηρίων της χώρας – µελών της 
Κ.Ε.Ε.Ε., καθώς και ο Πρόεδρος του Οργανισµού Συλλογικής ∆ιαχείρισης «Αυτοδιαχείριση» κ. 
Ιωάννης Γλέζος, σε ένα κλίµα αλληλοεκτίµησης, αλληλοσεβασµού και συνεννόησης, προχωρούν 
στην πρώτη ιστορικής σηµασίας συµφωνία και επικυρώνουν την γόνιµη και ωφέλιµη 
διαπραγµάτευση που διεξήχθη µεταξύ των δύο πλευρών, µε στόχο το όφελος χρηστών και 
δηµιουργών πνευµατικών δικαιωµάτων. Πάγια θέση της Κ.Ε.Ε.Ε., του µεγαλύτερου φορέα 
χρηστών, ήταν η συνεννόηση, διαπραγµάτευση και συµφωνία των δύο πλευρών (άρθρο 45 
αρχικού νόµου Μπαλτά).  

Λαµβάνοντας υπόψη το υπ. αριµ. Φ. 971/1458/29.05.2017 έγγραφο της «Αυτοδιαχείριση» 
και το υπ. αριθ. Φ. 971/1505/02.06.2017 έγγραφο του Συντονιστή της Κ.Ε.Ε.Ε. για την 
τροποποίηση του Νόµου περί πνευµατικών δικαιωµάτων προς τους Προέδρους των 
Επιµελητηρίων της χώρας, σηµειώνουµε και συµφωνούµε τα κάτωθι: 

Η συγκεκριµένη διαπραγµάτευση ισχύει για ένα (1) χρόνο, µε συνεκτίµηση και διόρθωσή 
της µόνο µε την αριθµητική αύξηση των µελών – δηµιουργών και του γενικού ρεπερτορίου της 
«Αυτοδιαχείρισης» αλλά και τη συνεκτίµηση του αριθµού των συµβολαίων µε τους χρήστες. 

Εκτός του Πίνακα που περιέχει τα ποσά διαπραγµάτευσης η «Αυτοδιαχείριση» θα χορηγεί 
δωρεάν, σε όλα τα µέλη των Επιµελητηρίων που θα συµβληθούν µε τον Οργανισµό, κωδικό µε 12 
θεµατικά µουσικά προγράµµατα µε υπηρεσίες streaming, 24 ώρες το 24ωρο, όλη την εβδοµάδα το 
οποίο θα ανανεώνεται συνεχώς. 

Τα µέλη των Επιµελητηρίων για να ενταχθούν και να αξιοποιήσουν προς όφελος τους το 
αµοιβολόγιο της διαπραγµάτευσης, πρέπει να είναι οικονοµικά ενήµερα στο Επιµελητήριο που 
ανήκουν, τουλάχιστον για το τρέχον έτος. Συνεπώς προκειµένου να αξιοποιήσουν τα ενήµερα 
µέλη µας το όφελος της διαπραγµάτευσης, θα δίδουν τα Επιµελητήρια µας ενηµερότητα και 
κωδικό τραπέζης της «Αυτοδιαχείρισης», όπου θα κατατίθενται τα χρήµατα του πνευµατικού 
προϊόντος που θέλουν τα µέλη µας να αξιοποιήσουν για λογαριασµό τους. Επίσης, θα τους 
χορηγείτε κωδικός έδρας µητροπολιτικού ∆ήµου ή επαρχιακού ∆ήµου – χωριό, υπόλοιπη 
επικράτεια ώστε να καταθέτουν τα αντίστοιχα ποσά της διαπραγµάτευσης. Η «Αυτοδιαχείριση» 
είναι υποχρεωµένη να αποστέλλει στα µέλη των Επιµελητηρίων παραστατικό είσπραξης το οποίο 
θα αποτελεί και την άδεια αξιοποίησης του συγκεκριµένου πακέτου διαπραγµάτευσης. 

Η Κ.Ε.Ε.Ε. καθώς και τα Επιµελητήρια θα διευκολύνουν και θα ενηµερώνουν τα µέλη 
τους, µε συνεντεύξεις Προέδρων, ηµερίδες και θα αξιοποιούν κάθε πρόσφορο µέσο κοινωνικής 
δικτύωσης και ενηµέρωσης που διαθέτουν, προκειµένου να συµβληθούν και να αξιοποιήσουν το 
προϊόν της διαπραγµάτευσης µε την «Αυτοδιαχείριση». 

Η Κ.Ε.Ε.Ε. και η «Αυτοδιαχείριση» θα ανταλλάσσουν γόνιµες πληροφορίες ανά τακτά 
χρονικά διαστήµατα για το κοινό όφελος των δύο πλευρών». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Αµοιβολόγιο «Αυτοδιαχείρισης» 
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* Σηµειώνουµε ότι στα εµπορικά κέντρα – πολυκαταστήµατα οι τιµές ισχύουν για κάθε κατάστηµα. 
 
 
 
 

 
 

 ΠΟΣΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ (δεν 
συµπ. ΦΠΑ) 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
∆ΗΜΟΙ ΝΟΜΩΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ∆ΗΜΟΙ – 
ΧΩΡΙΑ – ΥΠΟΛΟΙΠΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
(ΕΜΠΟΡΙΚΑ) 

€50,00 €45,00* €30,00* 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ €50,00 €35,00 €25,00 
ΕΣΤΙΑΣΗ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 
ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ: 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

€100,00 €50,00 €40,00 

∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΜΕΣΑ 

€200,00 €95,00 €80,00 

DISC JOCKEY (DJ) €400,00 €190,00 €160,00 
ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΑ - DJ €500,00 €230,00 €200,00 
ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΑ – LIVE 
CAFÉ – BAR €500,00 €240,00 €200,00 
ΤΑΒΕΡΝΕΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ €300,00 €150,00 €120,00 
LIVE SHOW BAR €600,00 €300,00 €300,00 
LIVE ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ €500,00 €350,00 €350,00 

ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ €900,00 €600,00 
€400,00  
(µέχρι 500 τ.µ.) 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ (ανά δωµάτιο) 
LUX – Α’ κατ. €2,50 €2,00 €2,00 
Β’ κατ. €1,50 €1,00 €1,00 
Γ’ – ∆’ κατ. €1,30 €0,80 €0,80 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ (BAR, DISCO CLUB, LOBBY, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, 
SPA, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ, κ.λπ.) (ανά χώρο) 
LUX – Α’ κατ. €100,00 €60,00 €40,00 
Β’ κατ. €75,00 €45,00 €35,00 
Γ’ – ∆’ κατ. €50,00 €35,00 €25,00 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗ €100,00 €50,00 €50,00 
ΧΩΡΟΙ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ €200,00 €100,00 €100,00 
    
ΜΟΥΣΕΙΑ €200,00 €200,00 €200,00 
ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ – ΜΠΑΛΕΤΟΥ / 
Ω∆ΕΙΑ 

€150,00 €80,00 €80,00 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ – ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ 
ΠΛΟΙΑ 

€500,00 €300,00 €300,00 


