ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ
ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ 2021 - ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Μουσικοί φορείς ήχου ή / και ήχου και εικόνας (LP, CD, MC , Music DVD κλπ)
Τα καταβαλλόμενα πνευματικά δικαιώματα για τη μηχανική εγγραφή και αναπαραγωγή μουσικών
υλικών φορέων, με σκοπό την πώλησή τους στο κοινό για ιδιωτική χρήση, καθορίζονται από την
τυποποιημένη διεθνή σύμβαση για τη φωνογραφική βιομηχανία μεταξύ BIEM και IFPI.
Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, ο παραγωγός καταβάλλει ποσοστό 8,712% επί της χονδρικής τιμής
πώλησης (PPD) του φορέα, pro rata temporis.
Η ίδια τιμολόγηση - με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τους κανόνες του ανταγωνισμού
- ισχύει και για τους ανεξάρτητους παραγωγούς και βασίζεται στον παρακάτω τιμοκατάλογο της ΕΔΕΜ
.

Μη Μουσικοί φορείς ήχου και εικόνας
Τα πνευματικά δικαιώματα για τη μηχανική εγγραφή και αναπαραγωγή μη μουσικών φορέων ήχου
και εικόνας, στους οποίους είναι εγγεγραμμένα οπτικοακουστικά έργα μεγάλου ή μικρού μήκους,
υπολογίζονται σε ποσοστό 6% επί της χονδρικής τιμής πώλησης (PPD) του φορέα, pro rata temporis.
Η ίδια τιμολόγηση - με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τους κανόνες του ανταγωνισμού
- ισχύει και για τους ανεξάρτητους παραγωγούς και βασίζεται στον παρακάτω τιμοκατάλογο της
ΕΔΕΜ.
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12,00 €
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2CD + ΒΙΒΛΙΟ (ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ CD KAI BIBΛΙΟΥ)
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5,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

DVD ΜΗ ΜΟΥΣΙΚΟ

DVD

9,00 €
9,30 €

Για κασετίνες CD με περισσότερους από 2 φορείς, η χονδρική τιμή ορίζεται στη τιμή του διπλού CD,
προσαυξημένη με 3,00€ ανά πρόσθετο φορέα / CD
Για κασετίνες LP με περισσότερους από 2 φορείς , η χονδρική τιμή ορίζεται στη τιμή του διπλού LP,
προσαυξημένη με 4,00€ ανά πρόσθετο φορέα / LP
Στα παραπάνω δικαιώματα δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ

PREMIUM
PREMIUM (Υλικοί φορείς ήχου ή/και ήχου και εικόνας που διατίθενται στο κοινό , με ταυτόχρονη
διάθεση με έντυπα (πχ.εφημερίδες, περιοδικά, κλπ) για ιδιωτική χρήση, μέσω του συστήματος
διανομής και διάθεσης εντύπων)
Μουσικοί φορείς ήχου ή / και ήχου και εικόνας
➢ Υπολογισμός πνευματικών δικαιωμάτων ανά φορέα, για τις περιπτώσεις όπου η διαφορά τιμής
πώλησης του εντύπου με τον φορέα ήχου ή/και ήχου και εικόνας και χωρίς φορέα δεν
υπερβαίνει τα 3,00€ :
Εκτυπωθέντα τεμάχια × Ποσοστό δικαιωμάτων 8,712% × Τιμή 2,00€* × Ποσοστό
εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου
* Η συνήθης τιμή πώλησης των εφημερίδων χωρίς προσφορές, πρόσθετα έντυπα κλπ

➢ Υπολογισμός πνευματικών δικαιωμάτων ανά φορέα, για τις περιπτώσεις όπου η διαφορά τιμής
πώλησης του εντύπου με τον φορέα ήχου ή/και ήχου και εικόνας και χωρίς φορέα υπερβαίνει τα
3,00€ :
Εκτυπωθέντα τεμάχια × Ποσοστό δικαιωμάτων 8,712% × Διαφορά Τιμής πώλησης του εντύπου
με τον φορέα ήχου ή/και ήχου και εικόνας και χωρίς φορέα × Ποσοστό εκπροσωπούμενου
ρεπερτορίου
Μη μουσικοί φορείς ήχου και εικόνας
➢ Υπολογισμός πνευματικών δικαιωμάτων ανά φορέα, για τις περιπτώσεις όπου η διαφορά τιμής
πώλησης του εντύπου με τον φορέα ήχου και εικόνας και χωρίς φορέα δεν υπερβαίνει τα 3,00€
:
Εκτυπωθέντα τεμάχια × Ποσοστό δικαιωμάτων 6% × Τιμή 2,00€*× Ποσοστό εκπροσωπούμενου
ρεπερτορίου
* Η συνήθης τιμή πώλησης των εφημερίδων χωρίς προσφορές, πρόσθετα έντυπα κλπ
➢ Υπολογισμός πνευματικών δικαιωμάτων ανά φορέα, για τις περιπτώσεις όπου η διαφορά τιμής
πώλησης του εντύπου με τον φορέα ήχου και εικόνας και χωρίς φορέα υπερβαίνει τα 3,00€ :
Εκτυπωθέντα τεμάχια × Ποσοστό δικαιωμάτων 6% × Διαφορά τιμής πώλησης του εντύπου με τον
φορέα ήχου και εικόνας και χωρίς φορέα × Ποσοστό εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου
Για φορείς περισσότερους του ενός, η διαφορά τιμής διαιρείται με τον αριθμό των φορέων και το
πηλίκο αυτής της διαίρεσης αποτελεί την διαφορά τιμής .
Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαφορά τιμής πώλησης μεταξύ εντύπου και
υλικού φορέα, δηλαδή στις περιπτώσεις που το έντυπο δεν διατίθεται αυτοτελώς, και η τιμή
πώλησης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 3,00€, τότε ως τιμή πώλησης του εντύπου θεωρείται τα
2,00€ .
Στα παραπάνω δικαιώματα δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ

KIOSK SALES
Στην περίπτωση που ο φορέας πωλείται μέσω του συστήματος διανομής και διάθεσης εντύπων και
δεν διατίθεται ταυτόχρονα με έντυπο (δηλαδή διατίθεται αυτοτελώς – ‘Kiosk Sales’), τα δικαιώματα
θα υπολογίζονται στην τιμή διάθεσης του προϊόντος .
Στα παραπάνω δικαιώματα δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ

ΥΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΧΟΥ Ή/ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
Τα πνευματικά δικαιώματα για τη μηχανική εγγραφή και αναπαραγωγή μουσικών έργων σε φορείς
φορητών ψηφιακών αποθηκευτικών μέσων όπως Flash Drive (USB), κάρτες μνήμης (memory cards),
εξωτερικοί σκληροί δίσκοι κλπ, υπολογίζονται ως εξής :
Από 1 έως και 15 μουσικά έργα ανά φορέα, δικαιώματα 0,52€ * εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο % (pro
rata temporis)
Έως και 35 μουσικά έργα ανά φορέα, συνολικά δικαιώματα 0,80€ * εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο %
(pro rata temporis)
Έως και 50 μουσικά έργα ανά φορέα, συνολικά δικαιώματα 1,05€ * εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο %
(pro rata temporis)
Από 51 μουσικά έργα και άνω ανά φορέα, και για κάθε επιπλέον 25 μουσκά έργα , πρόσθετα
δικαιώματα 0,25€ / φορέα * εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο % (pro rata temporis)
Στα παραπάνω δικαιώματα δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ

