
ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ Α∆ΕΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
 
Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης:  
1. Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας των ∆ικαιωµάτων των 

Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή Ήχου και Εικόνας µε τον διακριτικό τίτλο 
«GRAMMO». Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

2. Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης ∆ικαιωµάτων Τραγουδιστών - Ερµηνευτών 
Συν.Π.Ε. και διακριτικό τίτλο «ΕRΑΤΩ» 

3. Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης ∆ικαιωµάτων Ελλήνων Μουσικών Συν.Π.Ε. 
και διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝ» 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 56 παρ. 3 Ν. 2121/93, γνωστοποιούν µε την παρούσα το 
αµοιβολόγιο για την δηµόσια εκτέλεση υλικών φορέων ήχου. 
 
Α. Επιχειρήσεις στις οποίες η µουσική είναι απαραίτητη (ενδεικτικά: discos, 

clubs, bars κ.τ.λ.): 
 

Ποσοστό 10% επί των ακαθαρίστων εσόδων τους, µε ελάχιστο ποσό κατ’ 
έτος ως ακολούθως: 

 
 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 8 – 12 µήνες 

(χειµώνα – καλοκαίρι) 
6 – 7 µήνες 
(χειµώνα) 

1 – 5 µήνες 
(καλοκαίρι) 

 € € € 
Έως   100 m2 3.000,00 2.100,00 1.500,00 
101 – 200 m2 4.200,00 2.900,00 2.100,00 
201 – 300 m2 5.000,00 3.500,00 2.500,00 
301 – 400 m2 5.900,00 4.200,00 3.000,00 
401 – 500 m2 6.500,00 4.600,00 3.300,00 
501 – 700 m2 7.100,00 5.000,00 3.600,00 
701 – 900 m2 8.300,00 5.800,00 4.200,00 
901 m2 και πάνω 8.900,00 6.200,00 5.300,00 
 
Β. Επιχειρήσεις στις οποίες η µουσική είναι χρήσιµη (ενδεικτικά: εστιατόρια, 

καφετέριες, καφενεία, µπαρ θεάτρων - κινηµατογράφων κ.τ.λ.): 
Εφάπαξ ποσό κατ’ έτος ως ακολούθως: 

 
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ  ΧΩΡΟΙ  

 € 
Έως     50 m2 100,00 
  51 - 100 m2  150,00 
101 – 200 m2 200,00 
201 – 300 m2 250,00 
301 – 400 m2 310,00 
401 – 500 m2 400,00 
501 – 600 m2 470,00 
601 – 700 m2 530,00 
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701 – 800 m2 590,00 
Κάθε 100 m2 επιπλέον + 60,00 € 
 
Υπαίθριοι χώροι 
Το 50% των προαναφεροµένων ποσών 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν µέχρι και 7 µήνες:  
Το 70% των προαναφεροµένων ποσών 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν µέχρι και 5 µήνες: 
Το 50% των προαναφερόµενων ποσών 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν σε χώρους ξενοδοχείων (αναλόγου επαγγελµατικής 
δραστηριότητας): 
Υπάγονται στις κατηγορίες Α. και Β. του παρόντος 

Επιχειρήσεις που ανήκουν στην Π.Ο.Ε.Σ.Ε 
∆ιέπονται από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην από 20 Νοεµβρίου 2002 
υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ της Π.Ο.Ε.Σ.Ε και των Οργανισµών 
 
Γ. Super Markets (ανά κατάστηµα ή υποκατάστηµα): 
 

Εφάπαξ ποσό κατ’ έτος ως ακολούθως: 
 € 

Έως     100 m2 60,00 
101 –   200 m2 90,00 
201 –   400 m2 140,00 
401 –   800 m2 200,00 
801 – 1600 m2 270,00 
1601 m2 και άνω 360,00 

 
∆. Αίθουσες bowling, πίστες πατινάζ (roller skating, ice skating) 
 
Έως           300 m2  ……….…    500,00 € ανά έτος 
301 m2  –   400 m2  …………    650,00 € ανά έτος 
401 m2  –   500 m2  …………    800,00 € ανά έτος 
501 m2  –   700 m2  ………… 1.000,00 € ανά έτος 
701 m2 – 1000 m2  …………. 1.200,00 € ανά έτος 
1001 m2 και άνω  …………  1.500,00 € ανά έτος 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν µέχρι και 9 µήνες:  
Το 70% των προαναφεροµένων ποσών 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν µέχρι και 6 µήνες:  
Το 50% των προαναφεροµένων ποσών 

Ε. Luna Parks 

Έως         500 m2 ……………….450,00 € ανά έτος 
501 m2  – 700 m2 ……………….600,00 € ανά έτος 
701 m2 – 900 m2 ……………….750,00 € ανά έτος 
Για κάθε 200 m2 επιπλέον + 150,00 € ανά έτος 
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Επιχειρήσεις που λειτουργούν µέχρι 9 µήνες:  
Το 80% των προαναφεροµένων ποσών  

Επιχειρήσεις που λειτουργούν από 6 έως 9 µήνες:  
Το 70% των προαναφεροµένων ποσών.  

Επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερο από 6 µήνες αλλά η λειτουργία τους είναι 
µεταξύ των µηνών Μαΐου – Σεπτεµβρίου: Το 60% των προαναφεροµένων ποσών.  
 
Επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερο από 6 µήνες αλλά η λειτουργία τους είναι 
µεταξύ των µηνών Ιανουαρίου – Απριλίου ή Οκτωβρίου – ∆εκεµβρίου:  
Το 50% των προαναφεροµένων ποσών. 
 
Στ. Επιχειρήσεις εµπορίου και παροχής υπηρεσιών 

1.   Εµπορικά κέντρα: 
Μέχρι   1.500 m2 …….350,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 
1.501 – 3.000 m2 …….400,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 
3.001 m2 και άνω ……450,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 

2.   Πολυκαταστήµατα 
Μέχρι      500 m2 ..……….450,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 
   501 – 1.000 m2 ..……….550,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 
1.001 – 1.500 m2 ….……..650,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 
1.501 m2 και άνω ….…….700,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 

3.   Λοιπές επιχειρήσεις (καταστήµατα ένδυσης – υπόδησης, κοµµωτήρια κ.τ.λ.) 
Έως        50 m2 ………...100,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 
51 –      100 m2 ………...150,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 
101 –    200 m2 ………...200,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 
201 –    300 m2 ………...300,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 
301 –    400 m2 ...………400,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 
401 –    500 m2 ………...500,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 
501 –    700 m2 …………600,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 
701 – 1.000 m2 ………...700,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 
Για κάθε 100 m2 επιπλέον: + 50,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν µέχρι και 7 µήνες: 
Το 70% των προαναφεροµένων ποσών 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν µέχρι και 5 µήνες: 
Το 50% των προαναφεροµένων ποσών 

Ζ. Νοσηλευτικά ιδρύµατα - Ιατρεία 
 

1. Ιατρεία: 200,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος  
 
2. Ιδιωτικές Κλινικές – Νοσοκοµεία: 500,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 
 

Σηµείωση: Εξαιρούνται τα δηµόσια νοσοκοµεία. Για τα κυλικεία των 
νοσοκοµείων (ιδιωτικών και δηµοσίων) ισχύει ό,τι στην κατηγορία 
Β. του παρόντος αµοιβολογίου. 
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Η. Μέσα Μεταφοράς 
 
1. Αεροπλάνα:  0,06 € ανά εισιτήριο γραµµών εσωτερικού 

 0,15 € ανά εισιτήριο γραµµών εξωτερικού (Ευρώπης) 
 0,30 € ανά εισιτήριο γραµµών εξωτερικού (εκτός Ευρώπης) 
 

2. Λεωφορεία ΚΤΕΛ, Τραίνα, Πλοία ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών: 0,01 € ανά 
εισιτήριο 
 

3. Κρουαζιερόπλοια: 0,50 € ανά άτοµο ανά διανυκτέρευση 
 

4. Τουριστικά λεωφορεία (πούλµαν): 0,02 € ανά άτοµο 
 

5. Αστικές συγκοινωνίες : 
 
Μετρό:  0,01 € ανά εισιτήριο ή 0,03 € ανά ηµερήσιο εισιτήριο απεριορίστων 

διαδροµών ή 0,50 € ανά µηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδροµών. 
 
Ηλεκτρικός σιδηρόδροµος : 0,01 € ανά εισιτήριο 
 
Λεωφορεία: 0,01 € ανά εισιτήριο ή 0,50 € ανά µηνιαία κάρτα απεριορίστων 

διαδροµών. 
 

6. Σταθµοί Υπεραστικών λεωφορείων, Σιδηροδροµικοί σταθµοί και σταθµοί 
αστικών συγκοινωνιών : 300,00 € εφάπαξ ποσό ανά σταθµό ανά έτος 
 

7. Αεροδρόµια : 500,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 
 
Σηµείωση:  Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις της κατηγορίας Η. εξαιρούνται οι 

κάρτες και τα εισιτήρια πολυτέκνων, φοιτητών, στρατιωτών και ατόµων 
µε ειδικές ανάγκες. 

 
 
Θ. Γήπεδα 
 
1 ‰ ανά εισιτήριο για όλους τους αγώνες όλων των αθληµάτων και κατηγοριών. 
Εξαιρούνται οι ερασιτεχνικές κατηγορίες. 
 
Ι. Επιχειρήσεις άθλησης και χορού ανά έτος ως ακολούθως: 
 
1. Πλαζ λουοµένων και κυλικεία πλαζ λουοµένων : 1% επί των ακαθαρίστων 
                                                                                      εισπράξεων  

 
2. Γυµναστήρια : 5% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων  

 
 

3. Σχολές χορού : 7% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων  
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ΙΑ. Χώροι δηµοσίων εκδηλώσεων 
 
1. Υπαίθριες ή στεγασµένες εκδηλώσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων (εγκαίνια, 

γιορτές κ.λ.π.): 100,00 € ανά εκδήλωση 
 
2. Πολιτικά κόµµατα, δήµοι και λοιποί δηµόσιοι και κρατικοί οργανισµοί 

(πολιτικές συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις): 300,00 € ανά εκδήλωση 
 
3. Καρναβαλικές εκδηλώσεις δήµων και λοιπών φορέων:  

α)  ∆ιάφορες καρναβαλικές εκδηλώσεις (τελετή έναρξης ή λήξης, δρώµενα 
κ.τ.λ.): 1.500,00 € ανά εκδήλωση 

β)  Καρναβαλικές παρελάσεις: 2.000,00 € ανά ώρα παρέλασης, µε minimum 
ποσό τα 2.000,00 € 

 
ΙΒ. Τράπεζες και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 

Εφάπαξ ποσό 6,00 € ανά κατάστηµα ανά ηµέρα λειτουργίας. 
 
ΙΓ. Βιοµηχανίες, ναυπηγεία, εργοτάξια 

Εφάπαξ ποσό 1.500,00 € ανά έτος 
 
 
Ι∆. Αγροτικές επιχειρήσεις (θερµοκήπια, ανθοκήπια κ.τ.λ.) 
Εφάπαξ ποσό 300,00 € ανά έτος 
 
 
ΙΕ. Τηλεφωνικά κέντρα 
Έως   5 γραµµές ……..150,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 
  6 – 20 γραµµές ……..200,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 
21 – 50 γραµµές ……..250,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 
51 γραµµές και άνω …300,00 € εφάπαξ ποσό ανά έτος 
 

Για τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των οργανισµών 
 
        «GRAMMO»                        «ΕRΑΤΩ»                      «ΑΠΟΛΛΩΝ»                

         Ο Πρόεδρος                        Ο Πρόεδρος                       Ο Πρόεδρος                   

Παναγιώτης Μαραβέλιας          Κώστας Τουρνάς        Γρηγόρης Λαµπριανίδης   

 
Το παρόν δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες: 
1. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, 2 Μαΐου 2003, σελ. 33 
2. ΑΥΓΗ, 6 Μαΐου 2003, σελ. 12 – 13 
3. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 2 Μαΐου 2003, σελ. 7 
 


