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ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΑ 

 

Αμοιβολόγιο Επιγραμμικών Χρήσεων ή χρήσεων μέσω δορυφόρου των 

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. Επιγραμμικές χρήσεις ή χρήσεις μέσω δορυφόρου των οπτικοακουστικών 

έργων του ρεπερτορίου μας για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη 

έγγραφη άδεια του «Ισοκράτη» 

1) Παρουσίαση στο κοινό, μέσω του διαδικτύου ή δικτύου 

κινητής τηλεφωνίας, ή μέσω δορυφόρου, οπτικοακουστικών 

έργων του ρεπερτορίου μας, τα οποία περιέχονται σε 

ψηφιακά αποθηκευμένα προγράμματα, 

συμπεριλαμβανόμενων και των ψηφιακά αποθηκευμένων 

ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που έχουν 

προηγουμένως μεταδοθεί ή πρόκειται να μεταδοθούν από 

ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς (webcasting). 

2) Παρουσίαση στο κοινό, κατ’ επιλογή του χρήστη, 

οπτικοακουστικών έργων του ρεπερτορίου μας, μέσω 

διαδικτυακής ροής δεδομένων (streaming video on 

demand). 

3) Παρουσίαση στο κοινό, κατ’ επιλογή του χρήστη, 

οπτικοακουστικών έργων του ρεπερτορίου μας μέσω της 

υπηρεσίας VoD (Video on demand). 

4) Παρουσίαση στο κοινό οπτικοακουστικών έργων του 

ρεπερτορίου μας μέσω της υπηρεσίας IPTV (Τηλεόραση 

μέσω ιντερνετικού πρωτοκόλλου).   

ii. Η αμοιβή πνευματικών δικαιωμάτων για την παραχώρηση άδειας, 
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αναφορικά με τις προαναφερόμενες επιγραμμικές χρήσεις και τις χρήσεις 

μέσω δορυφόρου των οπτικοακουστικών έργων του ρεπερτορίου μας, 

ορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

αμοιβολόγιο επιγραμμικών/δορυφορικών υπηρεσιών 

συνδρομητικών τηλεοπτικών σταθμών 

ανά 

συνδρομητή 
ελάχιστα 

δικαιώματα 

Ομάδα 1 έως 7 τηλεοπτικών καναλιών με συνδρομή 

και ελεύθερη πρόσβαση του συνδρομητή μετά την 

καταβολή 

0,05 € 10.000,00 € 

Ομάδα 8ου  έως15ου τηλεοπτικών καναλιών με 

συνδρομή και ελεύθερη πρόσβαση του συνδρομητή 

μετά την καταβολή 

0,08 € 10.000,00 € 

Ομάδα 15ου έως 30ου τηλεοπτικών καναλιών με 

συνδρομή και ελεύθερη πρόσβαση του συνδρομητή 

μετά την καταβολή 

0,12 € 8.000,00 € 

Ομάδα 31ου και των περαιτέρω τηλεοπτικών 

καναλιών με συνδρομή και ελεύθερη πρόσβαση του 

συνδρομητή μετά την καταβολή 

0,15 € 8.000,00 € 

Προβολή προγράμματος "κατά παραγγελία" (pay 

per view) και video on demand (VoD) 

 

4% επί του 

παραγόμενου 

εσόδου των 

έργων του 

ρεπερτορίου 

μας 

  

Κανάλι που προβάλλει αποκλειστικά Ελληνικές Ταινίες 
κατά 

συμφωνία 
12.000,00 € 

      

αμοιβολόγιο επιγραμμικών/δορυφορικών υπηρεσιών  

διαδικτυακών πλατφόρμων   
  ελάχιστα 

δικαιώματα 

Προβολή έργων του ρεπερτορίου μας κατά 

παραγγελία (Video on Demand) 

4% επί του 

παραγόμενου 

εσόδου των 

έργων του 

ρεπερτορίου 

μας 

15.000,00 € 

      

Αμοιβολόγιο επιγραμμικών υπηρεσιών τηλεοπτικών 

σταθμών 
  

ελάχιστα 

δικαιώματα 

Προβολή έργων του ρεπερτορίου μας στο διαδίκτυο 

30% επί του 

αμοιβολογίου 

Ιδιωτικών 

Τηλεοπτικών 

Σταθμών 

  

      

αμοιβολόγιο επιγραμμικών υπηρεσιών ανταλλαγής 

περιεχομένου 
  

ελάχιστα 

δικαιώματα 

Ελεύθερη προβολή έργων του ρεπερτορίου μας στο 

διαδίκτυο (ενδεικτικά: YouTube.com) 

κατά 

συμφωνία 
15.000,00 € 
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Προβολή έργων του ρεπερτορίου μας στο διαδίκτυο 

κατόπιν καταβολής αντιτίμου 

4% επί του 

παραγόμενου 

εσόδου των 

έργων του 

ρεπερτορίου 

μας 

  

 
 

 

λοιπές χρήσεις   
ελάχιστα 

δικαιώματα 

λοιπές χρήσεις 

4% επί του 

παραγόμενου 

εσόδου των 

έργων του 

ρεπερτορίου 

μας 

1.000,00 € 

 

iii. Επί όλων των ανωτέρω ποσοστιαίων αμοιβών πνευματικής ιδιοκτησίας 

καθορίζεται ποσό ελαχίστων δικαιωμάτων (minimum guarantee), 

κυμαινόμενο ανά υπηρεσία επιγραμμικής χρήσης του έργου. 


