
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΗ 

 

 Οι δικαιοφχοι μζλθ τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ, ζχουν το δικαίωμα να χορθγοφν άδειεσ μθ 

εμπορικισ χριςθσ δικαιωμάτων, κατθγοριών εξουςιών ι ειδών ζργων και αντικειμζνων 

προςταςίασ τθσ επιλογισ τουσ, υπό τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ: 

 

1. Ωσ μθ  εμπορικι χριςθ νοείται αυτι θ οποία δεν αποςκοπεί ςτο με οποιονδιποτε τρόπο 

κζρδοσ από οποιοδιποτε από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ τθσ άδειασ (δικαιοφχο και αδειοφχο 

χριςτθ).  
 

Η άδεια μθ εμπορικισ χριςθσ πρζπει να χορθγείται εντελώσ δωρεάν, δθλαδι ο δικαιοφχοσ 
δεν κα μπορεί και δεν επιτρζπεται να ηθτεί ι να λαμβάνει οποιαδιποτε άμεςθ ι ζμμεςθ 
αμοιβι/ αποηθμίωςθ κ.λ.π., για τθν χοριγθςθ τθσ εν λόγω αδείασ.  
υνεπώσ, δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώςεισ αυτζσ, όπου υπάρχει άμεςο ι ζμμεςο 
αντάλλαγμα ι/και άμεςο ι ζμμεςο οικονομικό όφελοσ, είτε του δικαιοφχου είτε του χριςτθ, 
κακώσ επίςθσ όταν θ μορφι/τρόποσ τθσ χριςθσ, θ οργάνωςι τθσ αλλά και τα μζςα 
χρθματοδότθςισ τθσ δεν είναι τζτοια που να επιβεβαιώνουν τον μθ εμπορικό χαρακτιρα. 
  

2. Η άδεια μθ εμπορικισ χριςθσ πρζπει να χορθγείται από τον ίδιο τον  δικαιοφχο. 
  

3. Η άδεια μθ εμπορικισ χριςθσ μπορεί να χορθγθκεί μόνο για ςυγκεκριμζνθ μουςικι 

εκδιλωςθ (π.χ. ηωντανι εμφάνιςθ), θ οποία κα πρζπει να προςδιοριςκεί και περιγραφεί 

επακριβώσ κατά τθν χοριγθςθ αυτισ. 
  

4. Ο δικαιοφχοσ, κατά τθν χοριγθςθ τθσ αδείασ πρζπει να αναφζρει αναλυτικά τα μουςικά ζργα 

που κα καλφπτονται από τθν εν λόγω άδεια και δεν κα καλφπτει καμία άλλθ 

χριςθ/εκμετάλλευςθ των ζργων αυτών.  τθν περίπτωςθ που τα εν λόγω μουςικά ζργα 

εμπεριζχουν δικαιώματα άλλων δικαιοφχων μελών τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ,  π.χ. 

ςυνδικαιοφχουσ, εκδότεσ/υποεκδότεσ μουςικών ζργων κ.λ.π., θ  χορθγοφμενθ άδεια δεν 

καλφπτει και τα δικαιώματα αυτών. Επίςθσ ο δικαιοφχοσ κα πρζπει να ενθμερώςει τα 

πρόςωπα αυτά αναφορικά με τθν πρόκεςι του να χορθγιςει άδεια μθ εμπορικισ χριςθσ 

κακώσ και για το δικαίωμα αυτών να αποφαςίςουν για τθν χοριγθςθ τθσ αντίςτοιχθσ άδειασ 

για τα δικά τουσ δικαιώματα επί των εν λόγω ζργων. 
  

5. Ο δικαιοφχοσ κα πρζπει να ενθμερώνει τον αδειοφχο ότι θ χορθγοφμενθ άδεια αφορά 

αποκλειςτικά και μόνο τα δικά του ζργα και τα δικά του δικαιώματα επί των ζργων αυτών και 

δεν αφορά οποιαδιποτε άλλα δικαιώματα ι άλλα ζργα που πικανόν κα χρθςιμοποιθκοφν 

ςτθ ςυγκεκριμζνθ μουςικι εκδιλωςθ. 
  

6. Ο δικαιοφχοσ κα πρζπει να ενθμερώνει τον αδειοφχο για τθν πολιτικι τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ, 

ωσ κάτωκι:  
  



«Η οποιαδιποτε χριςθ ζργων δικαιοφχων μελών τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ κατά τθν εν λόγω 
εκδιλωςθ, κα διζπεται από τουσ γενικοφσ όρουσ αδειοδότθςθσ τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ, ςτθν 
περίπτωςθ που ο αδειοφχοσ δεν ζχει λάβει τθν άδεια μθ εμπορικισ χριςθσ θ οποία κα 
καλφπτει το ςφνολο αυτών.  Η άδεια που χορθγείται για μθ εμπορικι χριςθ  δεν απαλλάςςει 
ι/και δεν περιορίηει τθν υποχρζωςθ του χριςτθ για τθν υποβολι τθσ λίςτασ χριςθσ  - 
playlists- για τθν χριςθ των ζργων τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ςτθ ςυγκεκριμζνθ μουςικι 
εκδιλωςθ». 
  

7. Ο δικαιοφχοσ πρζπει να ενθμερώνει ο ίδιοσ τθν ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ για οποιαδιποτε άδεια μθ 

εμπορικισ χριςθσ που προτίκεται να χορθγιςει, πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ, πριν 

τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εκδιλωςθσ, που αυτι κάκε φορά κα αφορά. Η 

γνωςτοποίθςθ κα πραγματοποιείται εγγράφωσ με τθν χριςθ τθσ ειδικισ φόρμασ που κα 

είναι αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΗ. 
 


