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ΆΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Η μουσική και ο λόγος, το τραγούδι στην ένωσή τους, αποτελούν διαχρονικά έναν από τους κορυφαίους 

τρόπους έκφρασης όλων των πολιτισμών του κόσμου μας.  

 

Παράλληλα οι επιχειρήσεις, με την χρήση των μουσικών έργων μέσω της δημόσιας εκτέλεσής τους, 

ενισχύουν το πολιτιστικό τους αποτύπωμα και ενδυναμώνουν την αλληλεπίδρασή τους με τους 

πελάτες τους.    

 

Όλες οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μουσική, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους για το κοινό, 

είναι υποχρεωμένες να έχουν την ανάλογη άδεια χρήσης μουσικής. 

 

Η αμοιβή που πρέπει να καταβληθεί για την χρήση μουσικής από την εκάστοτε επιχείρηση, για το 

ρεπερτόριο που εκπροσωπούμε, καθορίζεται από το αμοιβολόγιο της ORFIUM Music Rights Greece με 

τρόπο απλό, κατανοητό και αντικειμενικό. 

 

Για την διαμόρφωση του Αμοιβολογίου συναξιολογούνται, μεταξύ άλλων, παράγοντες που σχετίζονται 

με:  

● Την γεωγραφική θέση που βρίσκεται η επιχείρηση  

● Την χωρητικότητα της κάθε επιχείρησης  

● Το είδος της κάθε επιχείρησης 

● Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την δημόσια εκτέλεση της μουσικής 

● Την ωφέλεια που απολαμβάνει η επιχείρηση από την δημόσια εκτέλεση της μουσικής 

 

 

Η ORFIUM Music Rights Greece αξιοποιεί τεχνολογικά εργαλεία αιχμής που αναπτύσσονται στην Ελλάδα 

από τη μητρική εταιρεία (ORFIUM) η οποία έχει βραβευθεί ως «Νεοφυής Επιχείρηση της Χρονιάς» από 

την πρωτοβουλία Elevate Greece. 

 

Τα τεχνολογικά μέσα που αξιοποιούμε και οι διαδικασίες που εφαρμόζουμε  μας επιτρέπουν να 

ταυτοποιούμε με ταχύτητα και αξιοπιστία το εκπροσωπούμενο από την ORFIUM Music Rights Greece 

ρεπερτόριο, εξασφαλίζοντας χαμηλά κόστη λειτουργίας με αποτέλεσμα το ποσοστό που αποδίδουμε 

στους δικαιούχους των πνευματικών δικαιωμάτων που διαχειριζόμαστε να είναι μεγαλύτερο, 

εξασφαλισμένο και να διανέμεται με απόλυτη διαφάνεια 
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ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ORFIUM MUSIC RIGHTS GREECE 2022 - ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ & ΝΗΣΙΩΝ 

Χώροι όπου η μουσική αποτελεί βοηθητικό συστατικό για την λειτουργία τους 

Εμπορικά Καταστήματα 

Εμβαδό (τ.μ.) 
Ετήσια Δικαιώματα 

Από Έως 

1 100 26€ 

101 200 37€ 

201 300 53€ 

301 400 69€ 

401 500 85€ 

501 600 97€ 

601 700 109€ 

701 800 119€ 

801 900 133€ 

901 1000 147€ 

1001 1200 176€ 

1201 1400 205€ 

1401 1600 233€ 

1601 1800 262€ 

1801 2000 290€ 

2001 2500 362€ 

2501 3000 433€ 

3001 3500 505€ 

3501 4000 576€ 

4001 4500 648€ 

4501 5000 719€ 

5001 6000 862€ 

6001 7000 1.005€ 

7001 8000 1.148€ 

8001 9000 1.291€ 

9001 10000 1.434€ 

10001 12000 1.720€ 

12001 14000 2.006€ 

14001 16000 2.292€ 

16001 18000 2.578€ 

18001 20000 2.864€ 

20001 και άνω 3.150€ 

Οι αναγραφόμενες αξίες δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα εμπορικά καταστήματα (Supermarket, Ένδυσης/Υπόδησης, Retail, Κοσμηματοπωλεία, 
Καταστήματα Παιχνιδιών Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Πρακτορεία Στοιχημάτων κλπ).  

Η μουσική στα σημεία αυτά μεταδίδεται με μηχανικά/οπτικοακουστικά μέσα ή/και μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 


