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Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ πυλώνας υγιούς συνεργασίας  
μεταξύ Δημιουργών και Χρηστών 

Το Πνευματικό Δικαίωμα είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο δικαίωμα των Δημιουργών να 
αμείβονται για τη δημόσια εκτέλεση των έργων τους. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί κινητήρια 
δύναμη μοχλό για την ανάπτυξη της πολιτιστικής παραγωγής και συστατικό στοιχείο 
υποδομής σε κάθε επιχειρηματική δράση στους κλάδους επικοινωνίας, τεχνολογίας, 
εστίασης / catering, στις υπηρεσίες ψυχαγωγίας και τον τουρισμό, καθώς και στις εμπορικές 
επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που κάνουν χρήση μουσικών έργων στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων τους.  

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ είναι μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός Αστικός Συνεταιρισμός 
Περιορισμένης Ευθύνης που συστάθηκε και λειτουργεί νόμιμα από το 2003, στο πλαίσιο των 
διατάξεων του Ν.2121/93 με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ή/και την προστασία των 
πνευματικών δικαιωμάτων επί των έργων των μελών του, δηλαδή συνθετών, στιχουργών και 
λοιπών δικαιούχων. Επίσης, πληροί στο ακέραιο τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας ως 
Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης που ορίζει ο Ν. 4481/17 και η Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2014/26/ΕΕ για τη Συλλογική Διαχείριση.  

Η φιλοσοφία της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ είναι η νόμιμη υποχρέωση καταβολής πνευματικών 
δικαιωμάτων των Χρηστών για την απόκτηση της Άδειας Δημόσιας Εκτέλεσης να διέπεται  
από ένα διαφανές, αξιόπιστο και σύννομο πλαίσιο συνεργασίας, προς όφελος των Ελλήνων 
και ξένων Δικαιούχων και των Χρηστών μουσικών έργων. Στα πλαίσια αυτά, η 
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ υπέγραψε την πρωτοποριακή Συλλογική Σύμβαση με την Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ), σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης, με 
σεβασμό προς τον μικρομεσαίο Έλληνα επιχειρηματία. 

Μετά τις δομικές αλλαγές στο χώρο του Πνευματικού Δικαιώματος, το όραμα της 
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ είναι να καταστεί ο βασικός πυλώνας υγιούς συνεργασίας μεταξύ όλων των 
Δημιουργών και των Χρηστών στη χώρα μας. Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ εκπροσωπεί πλέον έναν 
σημαντικό αριθμό του Ελληνικού  μουσικού ρεπερτορίου, καθώς και τη συντριπτική 
πλειοψηφία του διεθνούς ρεπερτορίου, μεταξύ του οποίου και όλο το Αγγλοαμερικανικό 
ρεπερτόριο. Έτσι, ο Οργανισμός μας, με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας 
Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης CISAC και την αρωγή από τους συνεργαζόμενους 
διεθνείς Οργανισμούς, καθίσταται ένας φορέας μακράς πνοής για το ελληνικό και το ξένο 
ρεπερτόριο, καθώς και μια  ολοκληρωμένη πρόταση, όσον αφορά την Άδεια Δημόσιας 
Εκτέλεσης, απαραίτητη για όλες τις επιχειρήσεις της χώρας που χρησιμοποιούν μουσική στις 
εγκαταστάσεις τους και επιθυμούν να λειτουργούν σύννομα.  

Το νέο Αμοιβολόγιο της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  είναι προϊόν ενδελεχούς μελέτης των αντίστοιχων 
τιμοκαταλόγων των συνεργαζόμενων Οργανισμών στο εξωτερικό, αναλογικά πάντα με το 
εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο, τον πληθυσμό και το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της εκάστοτε 
χώρας, το πλήθος χρηστών μουσικών έργων και την οικονομική πραγματικότητας της 
ελληνικής αγοράς. Συγκεκριμένα, το Αμοιβολόγιο λαμβάνει υπόψη του το ποσοστό του 
εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου ανά κατηγορία χρήσης, προβλέπει μια προσαρμογή του 
ρυθμού αύξησης του κόστους προς τα κάτω, όσο μεγαλώνει η επιχείρηση του χρήστη, καθώς 
και την μείωση του κόστους κατά ένα ενιαίο ποσοστό για τις επιχειρήσεις μικρών πόλεων και 
νησιών.  

Στόχος μας είναι να παρέχουμε μια πρόταση στον Έλληνα επιχειρηματία που θα του 
επιτρέψει να παραμείνει σύννομος χωρίς να κληθεί να πληρώσει επιπλέον σε μια υγιή αγορά 
ακόμη και με την ύπαρξη δύο Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών 
δικαιωμάτων μουσικών έργων. 
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ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΙΩΝ/ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ* 

Α. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι, κλειστοί 

ή υπαίθριοι, που κάνουν χρήση μουσικής, είτε ζωντανά ή και με απλά μηχανικά μέσα και /ή 

με disc jockey και στα οποία η μουσική αποτελεί την απαραίτητη πρώτη ύλη για την 

λειτουργία των χρηστών αυτών, για την προσέλκυση του κοινού και την ψυχαγωγία του. 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 

Α.1.ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 

0-100 153 € 

101-200 245 € 

201-300 368 € 

301-400 572 € 

401-600 966€ 

601-800 1.159€ 

801-1000 1.304€ 

1001-1200 1.487€ 

1201-1400 1.648 € 

1401-1600 1.789€ 

1601-1800 1.912 € 

1801-2000 2.018 € 

2001-2500 2.397€ 

2501-3000 2.732 € 

                Για κάθε 100μ2 επιπλέον    67 € 

 

Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι που 

λειτουργούν ως κέντρα διασκέδασης και χρησιμοποιούν την ζωντανή μουσική εκτέλεση για 
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την ψυχαγωγία των πελατών τους. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι μουσικές σκηνές, 

δηλαδή οι χώροι που λειτουργούν ως κέντρα διασκέδασης, προσφέροντας στους πελάτες 

τους ζωντανή μουσική για την ψυχαγωγία τους.  

Ειδικότερα, κέντρα διασκέδασης θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι 

συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού, κυρίως, μουσικού 

προγράμματος, με μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη τα 100 dB σε συνδυασμό με την παροχή 

φαγητού ή/και ποτού. Μέχρι την ηχοστάθμη των 80 dB δεν θεωρούνται κέντρα διασκέδασης 

(βλ. υ1γ/γ.π/οικ. 96967 όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και 

ποτών). 
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Α.2. ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 

0-100 131 € 

101-200 220 € 

201-300 320 € 

301-400 383€ 

401-600 517€ 

601-800 620€ 

801-1000 698 € 

1001-1200 795 € 

1201-1400 881 € 

1401-1600 957 € 

1601-1800 1023 € 

1801-2000 1079 € 

2001-2500 1.282 € 

2501-3000 1.461€ 

                 Για κάθε 100μ2 επιπλέον 36 € 

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι, κλειστοί 

ή υπαίθριοι, (club, disco, cabaret, strip show κ.λ.π.), στους οποίους η μουσική εκτέλεση 

γίνεται με σύγχρονα τεχνολογικά, μηχανικά και οπτικοακουστικά μέσα, για την ψυχαγωγία 

των πελατών, είτε με disc jockey (φυσικό πρόσωπο) είτε χωρίς.  

 Ειδικότερα, κέντρα διασκέδασης θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι 

συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού 

προγράμματος με μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη τα 100 dB, σε συνδυασμό με την παροχή 

φαγητού ή/και ποτού. Μέχρι την ηχοστάθμη των 80 dB δεν θεωρούνται κέντρα διασκέδασης 

(βλ. υ1γ/γ.π/οικ. 96967 όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και 

ποτών ). 
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Α.3.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ -  ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΟ  DJ) 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 

0-100 32 € 

101-200 60 € 

201-300 88 € 

301-400 115 € 

401-500 141 € 

501-600 162 € 

601-700 182 € 

701-800 199 € 

801-900 221 € 

901-1000 245 € 

                 Για κάθε  100μ2 επιπλέον 25 € 

 

Στην κατηγορία αυτοί εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι (λ.χ. 

bars, καφετέριες, κυλικεία, αναψυκτήρια, open bar, εστιατόρια με μπαρ, κ.λ.π.), όπου 

προσφέρεται μουσική στους πελάτες για την ψυχαγωγία τους, αποκλειστικά και μόνον με τη 

χρήση σύγχρονων τεχνολογικών, μηχανικών και οπτικοακουστικών μέσων, χωρίς ζωντανή 

μουσική. 
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Α.4.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ   ΛΟΓΟ 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ DISC JOCKEY  (ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΟ). 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 

0-100 49 € 

101-200 92 € 

201-300 135 € 

301-400 177 € 

401-500 217 € 

501-600 250 € 

601-700 280 € 

701-800 307 € 

801-900 340 € 

901-1000 377 € 

                 Για κάθε 100μ2 επιπλέον 38 € 

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι (λ.χ. οι 

μπουάτ, τα μπαρ, τα σνακ-μπαρ, οι παμπ, οι καφετέριες, τα αναψυκτήρια, τα ταχυφαγεία, 

ταβέρνες κ.λ.π.), που λειτουργούν ως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στα 

οποία η χρήση, εκτέλεση και εκμετάλλευση των μουσικών έργων γίνεται αποκλειστικά και 

μόνον με disc jockey (φυσικό πρόσωπο). 
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Α.5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ  ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η’/ΚΑΙ 

ΜΕ DISC JOCKEY) 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 

0-100 90 € 

101-200 170 € 

201-300 249 € 

301-400 326 € 

401-500 399 € 

501-600 460 € 

601-700 515€ 

701-800 565 € 

801-900 625€ 

901-1000 695€ 

Για κάθε 100μ2 επιπλέον   
 

69€ 

 

Στην κατηγορία αυτοί εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις αναψυχής και οι 

χώροι όπου προσφέρεται μουσική στους πελάτες για την ψυχαγωγία τους, είτε  με ζωντανή 

μουσική, είτε μικτά με ζωντανή μουσική και με μηχανικά μέσα (χρήση σύγχρονων 

τεχνολογικών, μηχανικών και οπτικοακουστικών μέσων, με disc jockey ή χωρίς) κατά την 

ελεύθερη κρίση και συνήθη λειτουργία του καταστήματος (λ.χ. με μηχανικά μέσα το πρωί και 

με ζωντανή μουσική το βράδυ, κάποιες ημέρες ή ώρες το μήνα με ζωντανή μουσική και 

κάποιες άλλες με μηχανικά μέσα κ.ο.κ. ) 
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Α.6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ  ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η’/ΚΑΙ 

ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ DISC JOKEY ) 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 

0-100 75 € 

101-200 140 € 

201-300 206 € 

301-400 269 € 

401-500 330 € 

501-600 380 € 

601-700 426 € 

701-800 467 € 

801-900 517 € 

901-1000 575 € 

              Για κάθε 100μ2  επιπλέον   
 

57 € 

 

Στην κατηγορία αυτοί εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις αναψυχής και οι 

χώροι όπου προσφέρεται μουσική στους πελάτες για την ψυχαγωγία τους, είτε  με ζωντανή 

μουσική, είτε μικτά με ζωντανή μουσική και με μηχανικά μέσα (χρήση σύγχρονων 

τεχνολογικών, μηχανικών και οπτικοακουστικών μέσων, χωρίς disc jockey) κατά την 

ελεύθερη κρίση και συνήθη λειτουργία του καταστήματος (λ.χ. με μηχανικά μέσα το πρωί και 

με ζωντανή μουσική το βράδυ, κάποιες ημέρες ή ώρες το μήνα με ζωντανή μουσική και 

κάποιες άλλες με μηχανικά μέσα κ.ο.κ.) 
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Α.7.ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 

1-250 74 € 

251-500 104 € 

501-750 146 € 

751-1000 191 € 

 

Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται όλοι οι στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων  

(λ.χ. κτήματα υπαίθρια, στεγασμένοι χώροι αυτών, αίθουσες εκδηλώσεων ξενοδοχείων 

κ.λ.π.). Η τιμολόγηση εξαρτάται από την άδεια την οποία έχουν λάβει για τα άτομα που 

μπορούν να δεχτούν. Αν σε έναν χώρο υπάρχει και στεγασμένη αίθουσα αλλά και ανοικτός 

χώρος τότε τιμολογούνται ξεχωριστά ανάλογα με την περίοδο που λειτουργούν . Αν στους 

παραπάνω χώρους εκδηλώσεων υπάρχουν χώροι όπου υπολειτουργούν ή έχουν 

μεμονωμένες κρατήσεις μέσα στον μήνα τότε δύναται να χρεώνονται  με την ήμερα η δε 

χρέωση αυτών είναι ίση με το 1/4 τής αντίστοιχης μηνιαίας χρέωσης . 
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Β. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΧΩΡΟΙ ΟΠΟΥ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ 

ΧΡΗΣΙΜΗ 

Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται όλα τα καταστήματα, επιχειρήσεις και χώροι που 

χρησιμοποιούν την μουσική βοηθητικά, με χρήση απλών μηχανικών μέσων χωρίς disc jockey 

(συμπεριλαμβανομένων: ραδιόφωνο, τηλεόραση, ίντερνετ, κ.λ.π.), με σκοπό την δημιουργία 

απλής, αλλά χρήσιμης και ωφέλιμης για τον χώρο ατμόσφαιρας, σε συνδυασμό με τις 

υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό – πελάτες.  

Β.1. ΜΠΙΛΙΑΡΔΑ/ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ/SPORT CAFÉ /ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ  

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 

0-100 12 € 

101-200 17 € 

201-300 24 € 

301-400 32 € 

401-500 39 € 

501-600 45 € 

601-700 50 € 

701-800 55 € 

801-900 61€ 

901-1000 68 € 

                Για κάθε 100μ2 επιπλέον 7€ 

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλοι οι παρεμφερείς χώροι όπου η μουσική 

χρησιμοποιείται με μηχανικά απλά μέσα, όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση, cd player, κ.λ.π. και 

είναι εντελώς βοηθητική για τα καταστήματα αυτά. Τα καταστήματα αυτά λειτουργούν έως 

τις 23.00 καθημερινά, δεν έχουν  λάβει δηλαδή παράταση ωραρίου. Τέτοια καταστήματα 

μπορεί να είναι π.χ. σφαιριστήρια, μπιλιάρδα, σύγχρονα καφενεία, καφετέριες, 

αναψυκτήρια, ζαχαροπλαστεία κ.λ.π.) . 
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Β.2. ΧΩΡΟΙ ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΜΕΣΑ  

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 

0-100 12 € 

101-200 17 € 

201-300 24 € 

301-400 32 € 

401-500 39 € 

501-600 45 € 

601-700 50 € 

701-800 55 € 

801-900 61 € 

901-1000 68 € 

                 Για κάθε 100μ2  επιπλέον  7 € 

 

Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται όλα τα καταστήματα εστίασης τα οποία χρησιμοποιούν 

την μουσική βοηθητικά με απλά μηχανικά μέσα, χωρίς να προορίζεται η μουσική για την 

ψυχαγωγία του κοινού. Ενδεικτικά, τέτοιοι χώροι μπορεί να είναι εστιατόρια, κρεπερί, 

ψητοπωλεία, αναψυκτήρια, καντίνες, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, 

παραδοσιακά καφενεία με παρασκευαστήριο, οβελιστήρια, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία με 

παρασκευαστήριο, αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα, γαλακτοπωλεία κ.λ.π. . 
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Β.3.ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ)  

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 

0-100 4 € 

101-200 5 € 

201-300 6 € 

301-400 8 € 

401-500 11 € 

                 Για κάθε 100μ2  επιπλέον 2 € 

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα παραδοσιακά καφενεία, τα οποία κάνουν χρήση 

μουσικής βοηθητικά με απλά μηχανικά μέσα, χωρίς να προορίζεται η μουσική για την 

ψυχαγωγία του κοινού.  
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Β.4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΥΣ Ή 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Ή 

ΠΑΓΚΟΥΣ . 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 

0-100 7 € 

101-200 10 € 

201-300 14 € 

301-400 18 € 

401-500 22 € 

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις (εφόσον χρησιμοποιούν μουσική με 

απλά μηχανικά μέσα) παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή 

προσωρινούς χώρους, στις οποίες παρασκευάζονται με απλές διεργασίες και διατίθενται 

τρόφιμα και ποτά. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή μη), 

σκηνές, πάγκοι, περίπτερα εκθέσεων, τροχήλατα οχήματα πάσης φύσεως σε εκθέσεις, 

αγορές, πλατείες, καθώς και η υπαίθρια παρασκευή ή/ και διάθεση τροφίμων και ποτών 

(street food), πλανόδιοι μικροπωλητές, κ.λ.π. . 

 

* Για τις κατηγορίες χρηστών που δεν περιέχονται στο παρόν 

εφαρμόζεται το γενικό αμοιβολόγιο που ισχύει για τους 

δήμους/μεγάλα νησιά. 

 

 

 

 

 

 


