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Επιστολή ενημέρωσης και ΠΡΟΣΦΟΡΑ, για τα μέλη της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος 

 
 
Κύριε πρόεδρε, 
Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος νόμος 4481/2017 που δημοσιεύθηκε 
στις 20 Ιουλίου 2017, ήρθε για να αλλάξει το τοπίο στα πνευματικά 
και συγγενικά δικαιώματα. 
 
Έτσι απ' ότι φαίνεται, όσοι επαγγελματίες δεν καλυφθούν από 

Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης (ΑΟΔ), δηλαδή εταιρίες που 

παρέχουν μουσική με εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο, είναι 

υποχρεωμένοι να πληρώνουν δικαιώματα ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης 

(ΟΣΔ) ΑΕΠΙ, GEA, «Αυτοδιαχείριση» και σε όποιους άλλους βγουν 

στην πορεία, και την Grammo σε περίπτωση που 

χρησιμοποιούν αποθηκευμένο ρεπερτόριο σε Υ/Η ή άλλο μέσο. 

  

Οι παραπάνω ΟΣΔ, ήδη δραστηριοποιούνται και εισπράττουν. Έχουν τα 
ίδια δικαιώματα εκ του νόμου και διεκδικούν όλοι μαζί και ο καθένας για 
λογαριασμό του.  

Έτσι η μόνη λύση που είναι και αναγκαία είναι η μουσική μετάδοση του 
συγκεκριμένου ρεπερτορίου του καθενός ΟΣΔ ή 
ΑΟΔ μέσω streaming (τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις που μπορούν 
να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο), έτσι ώστε να καθορίζεται και να 
χρησιμοποιείται το ρεπερτόριο που διαχειρίζεται ο καθένας από αυτούς. 
  

Υπάρχουν κάποιες εταιρίες που δεν διαχειρίζονται εκπροσωπούμενο 
ρεπερτόριο, αλλά προσφέρουν μουσική «χωρίς δικαιώματα». Αυτό 
κρύβει κινδύνους να ξαναπληρώσετε αμοιβή και μάλιστα αναδρομικά. Ο 
συνδρομητής, υποχρεώθηκε με δικαστική απόφαση να πληρώσει και τον 
ΟΣΔ GEA, καθώς το ρεπερτόριο που παρείχε σαν υπηρεσία, το 

εκπροσωπούσε ο συγκεκριμένος οργανισμός. Δείτε εδώ & εδώ 
 
  

 
 
 
 
 
 

http://www.aepi.gr/
http://www.geamusic.gr/?m=main2-1-2&sel=2&bg=n09
https://www.autodia.gr/Content/GeneralFAQ?page=faq
http://www.grammo.gr/Responsibilities_GR.html
http://www.geamusic.gr/?m=news0033&sel=4&bg=n11
http://www.opi.gr/images/library/nomologia/politika/mpr/67_2016.pdf
http://www.iplusradio.gr
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To iplusradio εκπροσωπεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης 
μουσικού ρεπερτορίου στον κόσμο - την audiosparx  - με συνεργάτες, 
όπως: Sony, CNN, Google, IBM. intercontinental, Pizza Hut, 
Κωτσόβολος, Nestle, McDonald's και άλλους (δείτε εδώ). 
 . 

 
 
Με το iplusradio, παρέχουμε υψηλές και νόμιμες υπηρεσίες και 
ταυτόχρονα κάνουμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε να 
προσαρμοστούμε με τον νέο νόμο και να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις 
υπηρεσίες μας στην Ελλάδα όπως και σε άλλες 60 χώρες. Ο νέος νόμος 
έγινε κατ' απαίτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/26 / ΕΕ, στην οποία 
έχουμε εμείς έχουμε προσαρμοστεί από το 2014. 
 
Το μουσικό μας ρεπερτόριο αποτελείται σήμερα από 469.000 
τραγούδια, κατανεμημένα σε 213 playlist και συνεχώς ανανεώνεται.  
Στο ρεπερτόριό μας δεν εγείρουν αξιώσεις η  ΑΕΠΙ, η GEA, η 
«ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» και η GRAMMO.  
 
Η audiosparx, διαχειρίζεται ως ΑΟΔ το ρεπερτόριό της και ανταγωνίζεται 
παγκοσμίως με τους ΟΣΔ, όπως είναι η Αγγλική PRS η Γαλλική SACEM, 
η Ισπανική SGAE, η Αμερικάνικη ASCAP, η ΑΕΠΙ κα. 
 
Οι περισσότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με πολύ 
μικρό ρεπερτόριο σας επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε δείγματα 
μουσικής και σας προτρέπουν να συνεργαστείτε μαζί τους.  
Εμείς σας παρέχουμε την δυνατότητα, για 7 ημέρες να επισκεφτείτε όλο 
μας το ρεπερτόριο, τα 469.000 τραγούδια και τις 213 playlist.  
Μπείτε απλώς στην σελίδα μας και ανοίξτε έναν λογαριασμό χωρίς 
καμία υποχρέωση. 
 
 
 

http://www.iplusradio.gr/
http://www.audiosparx.com/
https://www.audiosparx.com/sa/clients/
http://www.iplusradio.gr/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0026
http://www.audiosparx.com/
https://www.prsformusic.com/
https://societe.sacem.fr/en
http://www.sgae.es/en-EN/SitePages/index.aspx
https://www.ascap.com/
http://www.iplusradio.gr/
http://www.iplusradio.gr
https://www.audiosparx.com/sa/clients/
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Με την μοναδική υπηρεσία μας  Remote Control Marketing έχετε τη 

δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αύξηση των πωλήσεων ακόμα και 

να έχετε έσοδα από τους συνεργάτες σας – προμηθευτές σας. 

Η υπηρεσία αυτή σας παρέχει διαφημιστικό πρόγραμμα εντελώς 

ΔΩΡΕΑΝ με την δυνατότητα διαχείρισης διαφημιστικών μηνυμάτων, 

απεριόριστα και χωρίς επιβάρυνση. 

H υπηρεσία του iplusradio, σας παρέχει την δυνατότητα σε όσους 

χρήστες–συνεργάτες σας, που εσείς επιθυμείτε να την προσφέρετε, να 

χειριστείτε από το τμήμα marketing τα διαφημιστικά σποτ που θέλετε να 

ακουστούν, όποτε θέλετε, για όσες φορές θέλετε, σε χιλιάδες 

καταναλωτές που βρίσκονται σε καταστήματα εστίασης και αναψυχής, 

ξενοδοχεία (...) την στιγμή που εσείς αποφασίσατε. 

 

Πέρασε το δικό σου μήνυμα στους χρήστες της υπηρεσίας μας. 

Μόνο με την προηγμένη υπηρεσία του iplusradio  μπορείς να ρυθμίσεις 

με ακρίβεια τον χρόνο που θα προβάλλονται τα προϊόντα που θέλεις 

στους χρήστες και στους καταναλωτές που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 

μας. 

Μπορείς πολύ εύκολα σε ένα account ή σε περισσότερα να προσθέσεις 

διαφημιστικά σποτ σε συγκεκριμένη ώρα και με όσες επαναλήψεις 

επιθυμείς. 

Ποιος θα μπορούσε να αντισταθεί σε ένα ηχητικό 

«ραδιοφωνικό»  μήνυμα που είναι ακριβώς προσαρμοσμένο για εκείνη 

τη στιγμή? 

 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Για τα μέλη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, η 
ετήσια συνδρομή των υπηρεσιών του iplusradio είναι 118€. 
 

http://www.iplusradio.gr/
http://www.iplusradio.gr/
https://iplusradio-music.blogspot.gr/2017/09/remote-control-marketing-e-marketing.html
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. 

 

Μπαίνοντας στο www.iplusradio.gr η υπηρεσία μας θα αναγνωρίσει 

αυτόματα την χώρα και θα γυρίσει αυτόματα σε λίγα δευτερόλεπτα στα 

Ελληνικά. 

Ανοίξτε ένα λογαριασμό εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία 

υποχρέωση ακολουθώντας τη διαδρομή: 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ – εγγραφείτε εδώ. 

 
-Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία με πραγματικά στοιχεία, χωρίς 
φόβο, καθώς ακολουθούμε την απαραίτητη πολιτική απορρήτου 
(δείτε εδώ). 

-Η χρήση των πραγματικών στοιχείων απαιτείται καθώς σε αυτά τα 
στοιχεία θα εκδίδεται και το απαραίτητο για εσάς πιστοποιητικό με την 
απαλλαγή σας από την υποχρέωση αδειοδότησης από άλλους ΟΣΔ. 

-Θα σας έρθει ένας 6ψήφιος κωδικός στο e-mail που έχετε δηλώσει. 

-Πατήστε τον σύνδεσμο ενεργοποίησης που θα βρείτε επίσης στο e-mail 
σας. 

-Ο 6ψήφιος κωδικός θα αποτελεί πλέον το όνομα χρήστη. 

-Είστε πλέον έτοιμος να συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό 
που εσείς επιλέξατε.  

Έτσι για 7 ημέρες έχετε την δυνατότητα να απολαύσετε ολόκληρο 

το ρεπερτόριό μας. 
 
 
Σημ.: Οι σύνδεσμοι και οι φωτογραφίες στο κείμενο είναι ενεργοί. Πατήστε πάνω για 
περισσότερες πληροφορίες. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η ψηφιακή προώθηση και 
ενημέρωση. 

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία. 
 
Γιώργος Πανουτσόπουλος 
Mob. +30 6939870025 
g. manager 
gpanoutsopoulos@gmail.com 
www.iplusradio.gr      
 

 

http://www.iplusradio.gr/
http://www.iplusradio.gr/rsc/legal/privacy_policy.cfm
file:///C:/Users/George/Desktop/Επιφάνεια%20ργασίας/gpanoutsopoulos@gmail.com
file:///C:/Users/George/Desktop/Επιφάνεια%20ργασίας/www.iplusradio.gr
http://www.iplusradio.gr

