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          EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA 

ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ  Αθήνα, 22 Ιουλίου 2021 

        Ν.Π.Δ.Δ.  

        ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

              Προς : Όλα τα μέλη του Ξ.Ε.Ε. 

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Όπως γνωρίζετε, πάγια θέση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας είναι η δημιουργία 

ενός ενιαίου οργανισμού διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, ώστε με διαφάνεια 

να διασφαλιστεί μια ρεαλιστική και δίκαιη προς όλους διευθέτηση του ζητήματος, πάντοτε με 

απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα των δικαιούχων. 

Δυστυχώς και παρά τις κατά καιρούς  διαβεβαιώσεις όλα αυτά τα χρόνια, η ελληνική Πολιτεία δεν 

έχει προχωρήσει μέχρι και σήμερα σε οποιαδήποτε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση, με 

αποτέλεσμα  η αυτορρύθμιση, μέσα από  εντατική διαπραγμάτευση με τους οργανισμούς, να  είναι 

μονόδρομος. Η διαπραγμάτευση αυτή έχει δύο βασικούς στόχους: πρώτον, τη μικρότερη δυνατή 

επιβάρυνση για το ξενοδοχείο, λαμβάνοντας υπόψη και τις πρωτόγνωρες συνθήκες που 

επικρατούν στον κλάδο λόγω των συνεπειών της πανδημίας και δεύτερον, την απλούστευση των 

διαδικασιών και την απεμπλοκή από τη «μέγγενη» των δικαστικών διενέξεων.  

Στο πνεύμα των υπεύθυνων προσπαθειών που καταβάλλουν  διαχρονικά οι διοικήσεις του ΞΕΕ 

και σε συνέχεια της πρόσφατης συμφωνίας μας για τα πνευματικά δικαιώματα στον ήχο με τον 

οργανισμό “ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ” και τον σαφή καθορισμό της σχετικής χρέωσης, ανακοινώνουμε 

σήμερα την διευθέτηση των δικαιωμάτων των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, που 

εκπροσωπούνται από τους Οργανισμούς ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΣ, ΕΡΜΕΙΑΣ και 

ΗΡΙΔΑΝΟΣ.  

Ο Οργανισμός ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ εκπροσωπεί τους τηλεοπτικούς σταθμούς ALPHA, 

ANT1, MAKEDONIA, MEGA, SKAI, STAR ,αλλά και πληθώρα ξένων τηλεοπτικών σταθμών μεταξύ 

των οποίων περιλαμβάνονται οι: ProSieben, RTL, Bloomberg, Euronews, Al Jazeera κ.α. Οι λοιποί 

οργανισμοί (ΔΙΑΣ, ΕΡΜΕΙΑΣ και ΗΡΙΔΑΝΟΣ) εκπροσωπούν ελληνικές κινηματογραφικές 

παραγωγές των εταιρειών ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, FINOS FILM , ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΕ, 

ΣΠΕΝΤΖΟΣ κλπ. 
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Η διευθέτηση που πετύχαμε, ρυθμίζει την καταβολή των δικαιωμάτων τόσο για τα παλαιότερα έτη 

όσο και για την τρέχουσα περίοδο.  

Το σημαντικότερο όμως είναι πως το ΞΕΕ, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των μελών του,  

επένδυσε και δημιούργησε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα υπολογισμού των αμοιβών, στην οποία 

έχουν ενταχθεί πλέον οι παραπάνω Οργανισμοί και βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις 

προκειμένου να ενταχθούν και οι υπόλοιποι. Με απλή και εύκολη διαδικασία, τα μέλη μας μπορούν 

πλέον να γνωρίζουν  που, πότε και γιατί πρέπει να κάνουν σχετική καταβολή, τα ποσά χρέωσης, 

τις εκπτώσεις που μπορούν να επωφεληθούν αλλά και να αποφύγουν αυθαίρετες χρεώσεις.  

Αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση της πλατφόρμας και το περιεχόμενο της διευθέτησης   των 

δικαιωμάτων των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, θα βρείτε στο επεξηγηματικό υπόμνημα 

που ακολουθεί.  

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στα μέλη του που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις της 

πανδημίας στον τουρισμό αλλά και με σεβασμό απέναντι στους δημιουργούς και το έργο τους, το 

ΞΕΕ θα συνεχίσει τις προσπάθειες μέχρι την οριστική και δίκαιη επίλυση του ζητήματος.   

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

Αλέξανδρος Βασιλικός 

Πρόεδρος Δ.Σ. Ξ.Ε.Ε. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ξ.Ε.Ε ΓΙΑ ΤΑ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ  

Κάθε ξενοδοχείο εισέρχεται  στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του  μέσω του  e-services στην 

σελίδα services.grhotels.gr, όπου συμπληρώνονται αυτόματα μια σειρά από στοιχεία ( Α.Μ., τίτλος, 

κατηγορία αστέρων, δυναμικότητα) και ενημερώνεστε για τους όρους, ώστε να προσχωρήσετε 

στον υπολογισμό της ορθής χρέωσης με τον καθένα από τους οργανισμούς. Στη συνέχεια 

μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία που δεν διαθέτει το σύστημα, όπως οι μήνες λειτουργίας 

του ξενοδοχείου σας το 2020, το αν έχετε καταβάλει αμοιβές παλαιοτέρων ετών κλπ και 

ακολούθως εξάγεται από το σύστημα το ακριβές ποσό αμοιβής που κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση 

οφείλει να καταβάλει. 

Η πλατφόρμα παρέχει την δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί, να αποστέλλει ηλεκτρονικά στον 

οργανισμό το ποσό της οφειλής και ακολούθως ο οργανισμός να σας στέλνει ηλεκτρονικά το 

σχετικό τιμολόγιο πληρωμής. Σε περίπτωση βέβαια που δεν επιλέξετε την αποστολή της φόρμας 

στον αντίστοιχο οργανισμό, μπορείτε να κρατήσετε τον υπολογισμό της αμοιβής για δική σας 

χρήση και για έλεγχο της ακρίβειας της χρέωσης από τον οργανισμό. Αν λοιπόν έχετε λάβει 

επιστολές οφειλής από τους παραπάνω οργανισμούς, η πλατφόρμα σας παρέχει την δυνατότητα 

να ελέγχετε το ποσό που σας ζητούν. Σκοπός μας είναι να πετύχουμε την ένταξη στην πλατφόρμα 

όλων των δικαιούχων οργανισμών. 

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», 

«ΔΙΑΣ», «ΕΡΜΕΙΑΣ» και «ΗΡΙΔΑΝΟΣ». 

 

Ι . Με τον  Οργανισμό ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Α . Η αμοιβή θα ανέρχεται : 
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α) για ξενοδοχεία πέντε (5) αστέρων, στο ποσό των 11,00 € ετησίως για κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου 

που λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο και στο ποσό των 6,60 € ετησίως για κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου  

που λειτουργεί έως 6 μήνες το χρόνο, 

β) για ξενοδοχεία τεσσάρων (4) αστέρων, στο ποσό των 9,50 € ετησίως για κάθε δωμάτιο 

ξενοδοχείου που λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο και στο ποσό των 5,70 € ετησίως για κάθε δωμάτιο 

ξενοδοχείου που λειτουργεί έως 6 μήνες το χρόνο, 

γ) για ξενοδοχεία τριών (3) αστέρων, στο ποσό των 8,90 € ετησίως για κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου  

που λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο και στο ποσό των 5,34 € ετησίως για κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου  

που λειτουργεί έως 6 μήνες το χρόνο, 

δ) για ξενοδοχεία δύο (2) αστέρων, στο ποσό των 7,80 € ετησίως για κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου , 

που λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο και στο ποσό των 4,68 € ετησίως για κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου  

που λειτουργεί έως 6 μήνες το χρόνο, καθώς και 

ε) για ξενοδοχεία ενός (1) αστέρα, στο ποσό των 7,00 € ετησίως για κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου 

που λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο και στο ποσό των 4,20 € ετησίως για κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου 

που λειτουργεί έως 6 μήνες το χρόνο. 

 

Β. Κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση που προσχωρήσει στον μνημόνιο εμπρόθεσμα μέχρι τις 

31/3/2022, θα απολαμβάνει  έκπτωση επί της παραπάνω αμοιβής ως εξής:  

α) Για το έτος 2020, δεν θα καταβάλει καμία αμοιβή για το διάστημα κατά το οποίο δεν 

λειτούργησε, ενώ για τον χρόνο λειτουργίας θα χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%).  

β) Για το έτος 2021, δεν θα καταβάλει καμία αμοιβή για το διάστημα κατά το οποίο δεν 

λειτούργησε, ενώ για τον χρόνο λειτουργίας του το πρώτο εξάμηνο του 2021 θα χορηγείται 

έκπτωση πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) και για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 θα χορηγείται 

έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%) , υπό τον όρο ότι η οφειλόμενη  αμοιβή θα εξοφληθεί έως την 

31/3/2022.  

γ) Για το έτος 2022 και εντεύθεν, θα παρέχεται έκπτωση 5% επί της ετήσιας αμοιβής («έκπτωση 

άμεσης εξόφλησης») υπό την προϋπόθεση ότι η οφειλόμενη αμοιβή θα εξοφλείται εντός τριάντα 

(30) ημερών από την τιμολόγηση. Η τιμολόγηση θα γίνεται από την 1η Μαρτίου όσον αφορά στα 

ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας και από την 1η Μαΐου όσον αφορά στα ξενοδοχεία εποχιακής 

λειτουργίας, εκτός εάν υφιστάμενες ήδη συμβάσεις προβλέπουν ευμενέστερους όρους ως προς το 

χρόνο τιμολόγησης. 

δ) έκπτωση στις αναδρομικές οφειλές από 1/1/2016 έως και 31/12/2019 , εβδομήντα πέντε 

τοις εκατό (75%).  

 

Γ. Κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση που  προσχωρήσει στον μνημόνιο από 1/4/2022 έως 

31/12/2022, θα απολαμβάνει  έκπτωση επί της παραπάνω αμοιβής ως εξής : 

α) Για το έτος 2020, δεν θα καταβάλει καμία αμοιβή για το διάστημα κατά το οποίο δεν λειτούργησε 

, ενώ για τον χρόνο λειτουργίας θα χορηγείται έκπτωση σαράντα τοις εκατό (40%).  
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β) Για το έτος 2021, δεν θα καταβάλει καμία αμοιβή για το διάστημα κατά το οποίο δεν λειτούργησε 

, ενώ για τον χρόνο λειτουργίας του το πρώτο εξάμηνο του 2021 θα χορηγείται έκπτωση πενήντα 

τοις εκατό (50%) και για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 θα χορηγείται έκπτωση είκοσι πέντε τοις 

εκατό (25%) .  

γ) Για το έτος 2022 και εντεύθεν, θα παρέχεται έκπτωση 5% επί της ετήσιας αμοιβής («έκπτωση 

άμεσης εξόφλησης») όπως και παραπάνω. 

δ) έκπτωση στις αναδρομικές οφειλές έως και 31/12/2019 , εβδομήντα τοις εκατό (70%).  

 

Δ. Παρέχεται επιπλέον έκπτωση που θα κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των νέων ξενοδοχείων 

που θα εντάσσονται ετησίως στον Μνημόνιο σε ποσοστό έως 5%, ως εξής:  

- σε περίπτωση που τα νέα ξενοδοχεία που θα ενταχθούν στο Μνημόνιο αντιστοιχούν ως προς τον 

αριθμό δωματίων σε ποσοστό 20% επί του αριθμού δωματίων των ξενοδοχείων που δεν είχαν 

μέχρι τώρα υπογράψει σύμβαση ,έκπτωση 2%, 

- σε περίπτωση που τα νέα ξενοδοχεία που θα ενταχθούν στο Μνημόνιο αντιστοιχούν ως προς τον 

αριθμό δωματίων σε ποσοστό από 20,01% έως 30% επί του αριθμού των δωματίων των 

ξενοδοχείων που δεν είχαν μέχρι τώρα υπογράψει σύμβαση ,έκπτωση 3%, 

- σε περίπτωση που τα νέα ξενοδοχεία που θα ενταχθούν στο Μνημόνιο αντιστοιχούν ως προς τον 

αριθμό δωματίων σε ποσοστό από 30,01% έως 40% επί του αριθμού των δωματίων των 

ξενοδοχείων που δεν είχαν μέχρι τώρα υπογράψει σύμβαση , έκπτωση 4%, 

- σε περίπτωση που τα νέα ξενοδοχεία που θα ενταχθούν στο Μνημόνιο αντιστοιχούν ως προς τον 

αριθμό δωματίων σε ποσοστό άνω του 40,01% επί του αριθμού των δωματίων των ξενοδοχείων 

που δεν είχαν μέχρι τώρα υπογράψει σύμβαση , έκπτωση 5%.  

 

Ε. Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που θα προσχωρήσουν στην παρούσα Συμφωνία, δεν θα 

διεκδικηθούν καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας χωριστές αμοιβές για την χρήση 

τηλεοράσεων στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων, που λειτουργούν για την 

εξυπηρέτηση των πελατών, όπως το λόμπυ, ασανσέρ, εστιατόρια κλπ, καθώς και στις αίθουσες 

εκδηλώσεων και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπό την προϋπόθεση πως 

λειτουργούν με το ΑΦΜ της ξενοδοχειακής επιχείρησης.  

 

Στ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  

1. Εάν έναντι της εισερχόμενης ξενοδοχειακής επιχείρησης εκκρεμεί αγωγή για την οποία δεν έχει 

εκδοθεί εισέτι απόφαση :  εφόσον αυτές προσχωρήσουν , ο ΟΣΔ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ θα 

παραιτηθεί του δικογράφου της εκκρεμούσας αγωγής, μετά την εξόφληση των αναδρομικών 

οφειλών μειωμένων κατά τα οριζόμενα ανωτέρω ποσοστά και δεν θα αξιώσει αμοιβές για το προ 

του έτους 2016 χρονικό διάστημα, με καταβολή δικαστικής δαπάνης 200€, εάν η αγωγή στρεφόταν 

κατά ξενοδοχειακής επιχείρησης εντός Αττικής και 250€, εάν ήταν εκτός Αττικής, εκτός εάν έχει 

επιδικαστεί μεγαλύτερη δικαστική δαπάνη.  

mailto:grhotels@grhotels.gr
http://www.grhotels.gr/


Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, Σταδίου 24 10564 Αθήνα, 
Τηλ. 213-216-9900 Φαξ. 210-3221422, E-mail : grhotels@grhotels.gr, url www.grhotels.gr 

 
 

2. Εάν σε βάρος της εισερχόμενης ξενοδοχειακής επιχείρησης έχει εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση : 

Ο ΟΣΔ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, θα δικαιούται να αξιώσει το επιδικασθέν, με βάση την 

απόφαση, ποσό ( κεφάλαιο και δικαστική δαπάνη), χωρίς όμως τη προσαύξηση που προβλέπεται 

στο άρθρο 65 παρ. 2 του Ν. 2121/1993 (διπλάσιο αμοιβής) και τους τόκους. 

 

Z. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΣΔ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Εφόσον αυξηθεί το Ρεπερτόριο του ΟΣΔ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ κατά τη διάρκεια ισχύος της 

παρούσας, με την εισαγωγή ως νέου μέλους στον ΟΣΔ οιουδήποτε τηλεοπτικού σταθμού 

πανελλήνιας εμβέλειας υπό την ιδιότητά του ως παραγωγού οπτικοακουστικών έργων, δεν θα 

αξιωθεί επιπλέον αμοιβή. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε, από τους νυν αδειοδοτημένους, 

τηλεοπτικός σταθμός πανελλήνιας εμβέλειας, μέλος ή μη του ΟΣΔ, υπό την ιδιότητά του ως 

παραγωγού οπτικοακουστικών έργων, εγείρει ατομικά ή μέσω άλλου οργανισμού συλλογικής 

διαχείρισης οικονομικές αξιώσεις κατά μέλους του ΞΕΕ, που έχει προσχωρήσει στην παρούσα 

συμφωνία, ο ΟΣΔ αναλαμβάνει να απαλλάσσει το μέλος του ΞΕΕ από κάθε ευθύνη για 

αποζημίωση ή καταβολή αμοιβής, το δε μέλος του ΞΕΕ θα δικαιούται να τον προσεπικαλεί ως 

δικονομικό εγγυητή και ο ΟΣΔ θα παρεμβαίνει με δικές του δαπάνες στην σχετική δίκη υπέρ της 

επιχείρησης και θα καταβάλει κάθε ποσό που τυχόν η επιχείρηση θα διαταχθεί να καταβάλλει 

κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για την αναφερόμενη στο παρόν εδάφιο αιτία. 

 

II. Με τους  Οργανισμούς ΔΙΑΣ, ΕΡΜΕΙΑΣ και ΗΡΙΔΑΝΟΣ :  

Α . Η αμοιβή θα ανέρχεται : 

α) για ξενοδοχεία πέντε (5) και (4) τεσσάρων  αστέρων, στο ποσό των ενενήντα πέντε λεπτών του 

ευρώ (0,95 €) ετησίως για κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου που λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο και στο 

ποσό των εβδομήντα λεπτών του ευρώ (0,70 €) ετησίως για κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου   που 

λειτουργεί έως 6 μήνες το χρόνο, 

β) για ξενοδοχεία τριών (3) αστέρων, στο ποσό των ογδόντα λεπτών του ευρώ (0,80 €) ετησίως για 

κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου που λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο και στο ποσό των εξήντα λεπτών του 

ευρώ (0,60 €)   ετησίως για κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου που λειτουργεί έως 6 μήνες το χρόνο,  

γ) για ξενοδοχεία δύο (2) αστέρων και ενός (1) αστέρα, στο ποσό των πενήντα λεπτών του ευρώ 

(0,50 €) ετησίως για κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου που λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο και στο ποσό 

των τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,35 €) ετησίως για κάθε δωμάτιο ξενοδοχείο που λειτουργεί 

έως 6 μήνες το χρόνο.  

 

Β. Χορηγούμενες εκπτώσεις – Αναδρομικά   

Β.1 Έναντι οποιουδήποτε μέλους του ΞΕΕ προσχωρήσει στο παρόν θα χορηγείται έκπτωση επί 

του εκάστοτε τιμολογούμενου ποσού ως εξής:  
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α) για τα έτη 2020 και 2021, κάθε μέλος του ΞΕΕ που θα προσχωρεί στο παρόν 

έως 31/12/2021 δεν θα καταβάλει καμία αμοιβή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 

αποδεδειγμένα το ξενοδοχείο δεν λειτούργησε, ενώ, για το χρονικό διάστημα επαναλειτουργίας 

από την εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού και εφεξής, θα 

χορηγηθεί έκπτωση σαράντα τοις εκατό (40%), υπό τον όρο ότι οι οφειλόμενες για τα έτη 2020 και 

2021 αμοιβές θα τιμολογηθούν και εξοφληθούν έως 31/12/2021 για το έτος 2020 και έως 

30/6/2022 για το έτος 2021 . Διευκρινίζεται ότι οι αμοιβές για το πρώτο τρίμηνο του 2020 θα 

καταβάλλονται κανονικά, χωρίς έκπτωση, σύμφωνα με τις ανωτέρω, υπό ΙΙ 1.2., αναφερόμενες 

αμοιβές. 

β) από 1/1/2022 και εφεξής, θα χορηγείται έκπτωση ακριβόχρονης καταβολής/εξόφλησης τρία τοις 

εκατό (3%) υπό την προϋπόθεση ι) της εξόφλησης των αμοιβών προηγουμένων ετών και ιι) της 

εξόφλησης της τρέχουσας, κατ’ έτος, οφειλής εντός μηνός από την τιμολόγηση η οποία θα 

λαμβάνει χώρα, για τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας, από την 1η Ιουνίου έως 31η Δεκεμβρίου 

εκάστου έτους, ενώ για τα ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας, από την 1η Αυγούστου έως 31η 

Δεκεμβρίου εκάστου έτους.  

 

Β.2 Οι ΟΣΔΠ θα χορηγήσουν επιπλέον έκπτωση που θα κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των 

ξενοδοχείων, μελών του ΞΕΕ, που θα προσχωρούν ετησίως στο παρόν ως εξής:  

ι) σε περίπτωση προσχώρησης 10% των μελών του ΞΕΕ, χορήγηση έκπτωσης δύο τοις εκατό 

(2%) επί του τιμολογούμενου κάθε φορά ποσού. 

ιι) σε περίπτωση προσχώρησης από 11% έως 30% των μελών του ΞΕΕ, χορήγηση έκπτωσης 

τρία τοις εκατό (3%) επί του τιμολογούμενου κάθε φορά ποσού. 

ιιι) σε περίπτωση προσχώρησης από 31% έως 50% των μελών του ΞΕΕ, χορήγηση έκπτωσης 

τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του τιμολογούμενου κάθε φορά ποσού. 

ιν) σε περίπτωση προσχώρησης 51% (και άνω) των μελών του ΞΕΕ, χορήγηση έκπτωσης πέντε 

τοις εκατό (5%) επί του τιμολογούμενου κάθε φορά ποσού. 

Β.3   Όσον αφορά τις αναδρομικές οφειλές: 

Οι ΟΣΔΠ θα χορηγήσουν έκπτωση σε οποιοδήποτε μέλος του ΞΕΕ προσχωρήσει ι) αναφορικά 

με τις αξιώσεις για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως και 31/12/2019 θα χορηγείται έκπτωση 

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του τιμολογούμενου ποσού εφόσον η δήλωση προσχώρησης 

και η πληρωμή ποσοστού 50% του οφειλόμενου ποσού λάβουν χώρα έως 31/12/2021 και η 

εξόφληση του υπόλοιπου 50% έως 30/06/2022 ιι) αναφορικά με τις αξιώσεις για το χρονικό 

διάστημα από 1/1/2017 έως και 31/12/2021 θα χορηγείται έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) επί 

του τιμολογούμενου ποσού (αφαιρουμένου του διαστήματος που η ξενοδοχειακή επιχείρηση 

παραμένει αποδεδειγμένα κλειστή λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, για το οποίο δεν  

καταβάλλεται αμοιβή) εφόσον η δήλωση προσχώρησης λάβει χώρα από την 1/1/2022 και η 

πληρωμή γίνει εντός μηνός από την τιμολόγηση η οποία θα λάβει χώρα, για τα ξενοδοχεία 
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συνεχούς λειτουργίας,  από την 1η Ιουνίου έως 31η Δεκεμβρίου, ενώ για τα ξενοδοχεία εποχικής 

λειτουργίας, από την 1η Αυγούστου έως 31η Δεκεμβρίου ιιι) σε περίπτωση παράτασης ισχύος 

του παρόντος, θα χορηγείται  έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) επί του τιμολογούμενου κάθε 

φορά ποσού  εφόσον η δήλωση προσχώρησης λάβει χώρα από την 1.1.2023 και κάθε επόμενο 

έτος για την αντίστοιχη πενταετία αναδρομικών οφειλών υπό την προϋπόθεση ότι η πληρωμή θα 

γίνεται εντός μηνός από την τιμολόγηση η οποία θα λαμβάνει χώρα, για τα ξενοδοχεία συνεχούς 

λειτουργίας, από την 1η Ιουνίου έως 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ενώ για τα ξενοδοχεία 

εποχικής λειτουργίας, από την 1η Αυγούστου έως 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. 

Β. 4 Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που θα προσχωρήσουν , δεν θα διεκδικηθούν χωριστές 

αμοιβές  στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων. 

 

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  

1. Ασκηθείσες από τον ΟΣΔΠ «ΔΙΑΣ» αγωγές πριν την υπογραφή του παρόντος. 

1.1. Εφόσον οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προσχωρήσουν πριν την έκδοση απόφασης, οι 

διάδικοι δεν θα κάνουν χρήση της απόφασης που θα εκδοθεί, υπό τον όρο της προηγούμενης 

εξόφλησης των αναδρομικών οφειλών, μειωμένων κατά τα οριζόμενα ανωτέρω ποσοστά, και την 

καταβολή στον ΟΣΔΠ «ΔΙΑΣ» δικαστικής δαπάνης ποσού διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €). 

1.2. Όσον αφορά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εναντίον των οποίων έχουν εκδοθεί οριστικές, σε 

πρώτο βαθμό, αποφάσεις υπέρ του ΟΣΔΠ «ΔΙΑΣ» εφόσον αυτές προσχωρήσουν εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, ο ΟΣΔΠ «ΔΙΑΣ» θα 

δικαιούται να αξιώσει το επιδικασθέν ποσό, αφαιρουμένων της προσαύξησης που προβλέπεται 

στο άρθρο του 65 παρ. 2 του Ν. 2121/1993 (διπλάσιο αμοιβής) και των τόκων, επιπλέον, δε, 

δικαιούται να αξιώσει δικαστική δαπάνη ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €).  

2. Άσκηση αγωγών από οποιονδήποτε εκ των Οργανισμών μετά την υπογραφή του παρόντος. 

2.1. Όσον αφορά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εναντίον των οποίων θα ασκηθούν αγωγές από 

σήμερα και στο μέλλον , εφόσον προσχωρήσουν πριν την παρέλευση της, κατ’ άρθρο 237 

Κ.Πολ.Δ., προθεσμίας των εκατό (100) ημερών για την κατάθεση προτάσεων,ο Οργανισμός που 

την έχει ασκήσει θα παραιτηθεί του δικογράφου της εκκρεμούσας αγωγής, μετά την εξόφληση των 

αναδρομικών οφειλών, μειωμένων κατά τα οριζόμενα ανωτέρω ποσοστά, και την καταβολή σε 

αυτόν ποσού διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €) για δαπάνες δικαστικών και διοικητικών 

ενεργειών. 

2.2. Όσον αφορά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μέλη του ΞΕΕ, εναντίον των οποίων θα 

ασκηθούν αγωγές από οποιονδήποτε εκ των Οργανισμών από σήμερα και στο μέλλον, εφόσον οι 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προσχωρήσουν μετά τη συζήτηση της εκάστοτε αγωγής, αλλά πριν 

την έκδοση απόφασης, οι διάδικοι δεν θα κάνουν χρήση της απόφασης που θα εκδοθεί, υπό τον 

όρο της προηγούμενης εξόφλησης των αναδρομικών οφειλών,μειωμένων κατά τα οριζόμενα 
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ανωτέρω ποσοστά, και την καταβολή ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00 €) για δαπάνες δικαστικών 

και διοικητικών ενεργειών. 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» 

Με την ευκαιρία των παραπάνω συμφωνιών, σας υπενθυμίζουμε την συμφωνία με την 

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ , όπου πετύχαμε ως βάση συζήτησης την χρέωση της ΑΕΠΙ, που οδήγησε σε 

σημαντική έκπτωση σε σχέση με το δημοσιευμένο αμοιβολόγιο. Επειδή ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και 

ΕΔΕΜ ερίζουν ως προς το ποσοστό που καλύπτει ο κάθε ένας από αυτούς τους οργανισμούς στο 

συνολικό ρεπερτόριο , η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ δεσμεύθηκε και μας εγγυήθηκε ότι σε περίπτωση που 

τα μέλη μας υποχρεωθούν να καταβάλουν αμοιβή που  υπερβαίνει  το 92% του τιμολογίου της 

ΑΕΠΙ ,τότε αυτή θα αναμορφώσει την αμοιβή της προς τα κάτω , ώστε να μην ξεπερνάει το 

συγκεκριμένο  πνευματικό δικαίωμα το 92% της ΑΕΠΙ . Για τα έτη  2020 και 2021,  τα ξενοδοχεία 

που ήταν κλειστά δεν καταβάλουν αμοιβή και για όσους μήνες λειτούργησαν η αμοιβή μειώνεται 

ανάλογα με τον χρόνο πληρωμής. Επίσης σημαντικές εκπτώσεις υπάρχουν και στα αναδρομικά. Η 

σημαντικότερη όμως επιτυχία ήταν η χρέωση σε ό,τι αφορά τους κοινόχρηστους χώρους. Τα 

ξενοδοχεία απαλλάσσονται για εκπομπή μουσικής από κεντρική πηγή ήχου σε βοηθητικούς 

χώρους, όπως το lobby, διάδρομοι, ασανσέρ, κλπ.  

✓ Οι κοινόχρηστοι χώροι που λειτουργούν ως καφέ, εστιατόριο, αίθουσα πρωινού, 

γυμναστήριο, spa, pool bar και λοιποί χώροι που η μουσική γίνεται με μηχανικά μέσα 

καταβάλλεται αμοιβή ανάλογα με την κατηγορία του ξενοδοχείου ανεξάρτητα από την 

επιφάνεια των χώρων, ώστε να μην υφίσταται διαμάχη σχετικά με την έκταση του 

χώρου.  

✓ Παύει η αυθαίρετη χρέωση των κοινοχρήστων χώρων που η μουσική συνιστά 

απαραίτητο στοιχείο της λειτουργίας τους ή παρέχεται ζωντανή μουσική και 

καθορίζονται με την συμφωνία εξορθολογισμένες αμοιβές.  

✓ Οι ξενοδόχοι των νήσων Λέρου-Λέσβου-Σάμου-Χίου, που έχουν πληγεί εδώ και 

χρόνια από το μεταναστευτικό, δεν θα χρεώνονται για τους κοινόχρηστους χώρους 

τους.  

✓ Δημιουργείται ο θεσμός της μεσολάβησης  με τη σύσταση κοινής Επιτροπής ΞΕΕ-

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ για την επιτόπια διευθέτηση διαφορών 

 

Στο παρακάτω link μπορείτε να συνδεθείτε με την πλατφόρμα, προκειμένου να υπολογίσετε τις 

χρεώσεις του ξενοδοχείου σας : 

 "https://services.grhotels.gr/CopyRightNew/"https://services.grhotels.gr/CopyRightNew/ 

 

Για απορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΞΕΕ στο email:  grhotels@grhotels.gr 

 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, Σταδίου 24 10564 Αθήνα, 
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