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Δελτίο Τύπου   
ΣΥΜΦΩΝΙΑ WIN-WIN ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΕE ΚΑΙ «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» 
 

 
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης, ο οποίος μετέχει 
στην Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων ΚΕΕ με την ιδιότητα του 
Οικονομικού Επόπτη, σας ενημερώνει για τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ WIN-WIN μεταξύ ΚΕΕΕ ΚΑΙ 
«ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» για τα πνευματικά δικαιώματα. 
  
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 Διαχείρισης «Αυτοδιαχείριση» σήμερα στα γραφεία της ΚΕΕΕ. 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 Διαχείρισης «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 Διαχείρισης 
Πνευματικών Μουσικών Δικαιωμάτων «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, που ύστερα από τις φοβερές πρακτικές 
όλων των τελευταίων χρόνων είχε καταστήσει την έννοια των πνευματικών δικαιωμάτων 
μισητή στους χρήστες. Από σήμερα ξεκινάει μια καινούργια περίοδος φιλίας, συνεργασίας 
και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των επαγγελματιών της Ελλάδας και του Οργανισμού μας».  
 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Κέρκυρα 13/6/2017 
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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».  
 
Κατά την υπογραφή παρέστησαν ο γενικός γραμματέας της ΚΕΕΕ, κ. Παναγιώτης Αγνιάδης, 
και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας και μέλος της Επιτροπής της ΚΕΕΕ για την 
τροποποίηση του Νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, κ. Βύρων Παππάς.  
 
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 Διαχείρισης 
«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 Δήμου ή επαρχιακού Δήμου – χωριό, υπόλοιπη επικράτεια ώστε να 
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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». 

 

 ΠΟΣΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ (δεν 
συμπ. ΦΠΑ) 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΩΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ – 
ΧΩΡΙΑ – ΥΠΟΛΟΙΠΗ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ) 

€50,00 €45,00* €30,00* 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ €50,00 €35,00 €25,00 

ΕΣΤΙΑΣΗ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ: 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

€100,00 €50,00 €40,00 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 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 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ €900,00 €600,00 
€400,00  
(μέχρι 500 τ.μ.) 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (ανά δωμάτιο) 

LUX – Α’ κατ. €2,50 €2,00 €2,00 

Β’ κατ. €1,50 €1,00 €1,00 

Γ’ – Δ’ κατ. €1,30 €0,80 €0,80 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (BAR, DISCO CLUB, LOBBY, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, SPA, 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, κ.λπ.) (ανά χώρο) 

LUX – Α’ κατ. €100,00 €60,00 €40,00 

Β’ κατ. €75,00 €45,00 €35,00 

Γ’ – Δ’ κατ. €50,00 €35,00 €25,00 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 

ΥΠΟΔΟΧΗ €100,00 €50,00 €50,00 

ΧΩΡΟΙ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ €200,00 €100,00 €100,00 
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* Σημειώνουμε ότι στα εμπορικά κέντρα – πολυκαταστήματα οι τιμές ισχύουν για κάθε 
κατάστημα. 
 
 
 

Με εκτίμηση 
 
 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 
Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 

 

ΜΟΥΣΕΙΑ €200,00 €200,00 €200,00 

ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ – ΜΠΑΛΕΤΟΥ / 
ΩΔΕΙΑ 

€150,00 €80,00 €80,00 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ – ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ €500,00 €300,00 €300,00 


