ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΤΥΝΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΥΡΗΣΩΝ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΥΡΗΕΙ ΜΟΤΙΚΗ ΣΑ ΝΕΑ ΜΕΑ
1. Γηαηί απαηηείηαη ε άδεηα ηεο ΑΕΠΙ γηα ηελ on-line ρξήζε κνπζηθήο (Δηαδίθηπν , θηλεηή ηειεθσλία
θιπ) ;
Σύκθσλα κε ηελ ειιεληθή Ννκνζεζία (Ν.2121/1993) όπσο ηζρύεη ζήκεξα θαη ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο, γηα νηαζδήπνηε
κνξθήο ρξήζε κνπζηθώλ έξγσλ απαηηείηαη ε έγγξαθε άδεηα ησλ δεκηνπξγώλ ηνπο (ζπλζέηεο – ζηηρνπξγνί) ή
δηθαηνύρσλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ε νπνία ρνξεγείηαη από ηνλ Οξγαληζκό Σπιινγηθήο Δηαρείξηζεο πνπ ηνπο
εθπξνζσπεί , πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ε ΑΕΠΙ. Η on-line ρξήζε κνπζηθήο (Δηαδίθηπν, θηλεηή ηειεθσλία
θιπ) ππάγεηαη ζην πιαίζην πξνζηαζίαο (σο πξνο ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ) πνπ ηζρύεη θαη γηα ηηο παξαδνζηαθέο
κνξθέο εθκεηάιιεπζεο.
2.Ση ρξεηάδεηαη γηα λα είκαη λόκηκνο ;
Θα πξέπεη λα ππνγξάςεηε ζρεηηθή ζύκβαζε κε ηελ Εηαηξεία καο, αλάινγα κε ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηεο κνπζηθήο ζην
site ζαο.
3. Πνηα δηθαηώκαηα θαιύπηεη ε άδεηα ηεο ΑΕΠΙ;
Η άδεηα ηεο ΑΕΠΙ αθνξά ηα δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ κειώλ ηεο επί ησλ κνπζηθώλ ηνπο έξγσλ κε ηελ
επηθύιαμε ηνπ εζηθνύ ηνπο δηθαηώκαηνο θαη εηδηθόηεξα ηελ :
Εγγξαθή ησλ έξγσλ (uploading) ζηνπο Δηαθνκηζηέο κεζνιάβεζεο ( Servers)
Παξνπζίαζε ζην θνηλό, δεκόζηα εθηέιεζε θαη γεληθά ην δηθαίσκα λα θαζηζηνύλ πξνζηηά ζην θνηλό ηα έξγα
ηνπο κε αιιειεπίδξαζε ή κε ηνπ ρξήζηε από ηόπν θαη ρξόλν πνπ απηόο επηιέγεη.
Αλαπαξαγσγή ( downloading) ησλ έξγσλ ζε πιηθά κέζα/θνξείο.
Η ζπγθεθξηκέλε άδεηα δελ θαιύπηεη ηα ζπγγεληθά ή άιια δηθαηώκαηα (π.ρ. παξαγσγώλ ερνγξαθεκάησλ,
εξκελεπηώλ, εθηειεζηώλ).
4. Εάλ έλα website ή έλαο παξνρέαο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ πξνβαίλνπλ ζε ρξήζε κνπζηθήο, δελ έρνπλ
έζνδα (δσξεάλ δηάζεζε) πξέπεη λα θαηαβάινπλ ζηελ ΑΕΠΙ πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα;
Αλεμάξηεηα από ηελ ύπαξμε εζόδσλ ή κε, είλαη ππνρξεσηηθά ε άδεηα ηεο ΑΕΠΙ γηα ην εθπξνζσπνύκελν ξεπεξηόξην
θαη θαηά ζπλέπεηα ε θαηαβνιή ησλ αλαινγνύλησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ. Η ύπαξμε εζόδσλ ή κε, απνηειεί
παξάκεηξν πνπ ιακβάλεηαη ππόςε από ηελ ΑΕΠΙ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ύςνπο ησλ δηθαησκάησλ.
5. Αλ επηζπκώ λα θάλσ on-line ρξήζε κνπζηθήο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή (κνπζηθά έξγα από θαλνληθά
ερνγξαθήκαηα, ringtones, MMS, θιπ) πώο ζα γλσξίζσ ην ύςνο ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ πνπ
πξέπεη λα θαηαβάισ ζηελ ΑΕΠΙ;
Θα πξέπεη λα κεηαβείηε ζην site www.aepi.gr, λα ζπκπιεξώζεηε θαη λα απνζηείιεηε ηελ « αίηεζε» γηα on-line ρξήζε.
H λα καο απνζηείιεηε email ζην newmedia@aepi.gr
6.Κάζε πόηε θαη κε πνην ηξόπν θαηαβάιινληαη ηα δηθαηώκαηα;
Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηεο κνπζηθήο ζην site ηνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ζρεηηθνύο όξνπο ηεο ζύκβαζεο.
7. Πνπ απνδίδεη ε ΑΕΠΙ ηελ ακνηβή πνπ εηζπξάηηεη γηα ηελ on line ρξήζε κνπζηθώλ έξγσλ;
Η ακνηβή πνπ θαηαβάιιεηαη ζηελ ΑΕΠΙ δηαλέκεηαη είηε απεπζείαο είηε κέζσ ησλ νκόινγσλ εηαηξεηώλ ηνπ εμσηεξηθνύ,
ζηνπο δεκηνπξγνύο ησλ κνπζηθώλ έξγσλ (ζπλζέηεο - ζηηρνπξγνύο) ή δηθαηνύρνπο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.
8. Γηα on-line ρξήζε ηνπ μέλνπ ξεπεξηνξίνπ ρξεηάδεηαη ε άδεηα ηεο ΑΕΠΙ;
Η ΑΕΠΙ σο Οξγαληζκόο Σπιινγηθήο Δηαρείξηζεο πξνζηαηεύεη θαη δηαρεηξίδεηαη ζηελ Ειιάδα ην πεξηνπζηαθό δηθαίσκα
(θαη ηηο εμνπζίεο πνπ απνξξένπλ από απηό) ησλ Ειιήλσλ θαη μέλσλ πλεπκαηηθώλ δεκηνπξγώλ (ζπλζεηώλ –
ζηηρνπξγώλ) θαη δηθαηνύρσλ. Καη ηνύην, δπλάκεη ζπκβάζεσλ αθελόο κε ηνπο Έιιελεο δεκηνπξγνύο – δηθαηνύρνπο θαη
αθεηέξνπ κε ηνπο αληίζηνηρνπο νξγαληζκνύο ηνπ εμσηεξηθνύ. Καηά ζπλέπεηα ρξεηάδεηαη ε άδεηα ηεο ΑΕΠΙ γηα ηελ online ρξήζε θαη ηνπ μέλνπ εθπξνζσπνύκελνπ ξεπεξηνξίνπ.
9. Υξεηάδεηαη ε άδεηα ηεο ΑΕΠΙ γηα ηελ ρξήζε απνζπαζκάησλ κνπζηθώλ έξγσλ κηθξήο δηάξθεηαο;
Η άδεηα ηεο ΑΕΠΙ απαηηείηαη όρη κόλν γηα ηελ ρξήζε νιόθιεξσλ κνπζηθώλ έξγσλ , αιιά θαη απνζπαζκάησλ,
αλεμάξηεηα από ηελ ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα.
10.Γηαηί πξέπεη λα πιεξώλσ δύν θνξέο ην ίδην πξόγξακκα ( simulcasting);
Η ON LINE κεηάδνζε / αλακεηάδνζε αθνξά κηα άιιε ρξήζε ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηεο ΑΕΠΙ θαη σο εθ ηνύηνπ
πξνϋπνζέηεη άιιε ζύκβαζε. Η ζύκβαζε ηνπ εξηδηαλνύ πνπ έρεηε ππνγξάςεη θαιύπηεη κόλν ηελ κεηάδνζε κέζσ
εξηδηαλώλ.
11.Έρσ έλα blogsite/forumsite/podcastsite. Υξεηάδεηαη λα ιάβσ ηελ άδεηα ηεο ΑΕΠΙ;
Η άδεηα ηεο ΑΕΠΙ απαηηείηαη γηα ηελ on –line ρξήζε κνπζηθώλ έξγσλ θαη ζε blogsite/forumsite/podcastsite.
12. Γηαηί πξέπεη λα ζηέιλσ ην playlist;
Γηαηί βάζεη ηνπ playlist γίλεηαη ε αθξηβήο θαη δίθαηε δηαλνκή ησλ δηθαησκάησλ.
13. Είλαη ππνρξεσηηθό λα βάδσ ην banner;
Είλαη ππνρξεσηηθό βάζεη ηεο ζπκβάζεσο θαη είλαη θαιό θαη γηα ην site γηαηί δείρλεη ηε λνκηκόηεηα ηνπ.

14. Είκαη ηδηώηεο, θαη ζέισ λα θάλσ ρξήζε κνπζηθήο ζην site κνπ, κπνξώ;
Η ζύκβαζε είλαη εληαία, κπνξεί λα ππνγξαθεί θαη από ηδηώηεο.
15. Ση κνξθή πξέπεη λα είλαη ην play list πνπ νθείισ λα ζαο απνζηέιισ;
To playlist πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη λα είλαη σο εμήο: (ηίηινο έξγνπ, ζπλζέηεο, ζηηρνπξγόο,
επαλαιεπηηθόηεηα). Θα ζαο απνζηείινπκε ζρεηηθή θόξκα (excel).
16.Πέξα ηεο άδεηαο ηεο ΑΕΠΙ πξέπεη λα πξνκεζεπηώ θαη άιιε άδεηα;
H άδεηα ηεο ΑΕΠΙ αθνξά ζηα δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ ζπλζεηώλ /ζηηρνπξγώλ/ δηθαηνύρσλ, κειώλ
ηεο ΑΕΠΙ θαη όρη ζε ζπγγεληθά ή άιια δηθαηώκαηα (π.ρ. παξαγσγώλ ερνγξαθεκάησλ, εξκελεπηώλ θιπ).

17. Πξέπεη νη πειάηεο κνπ λα πιεξώζνπλ θαη δηθαηώκαηα δεκόζηαο εθηέιεζεο εθηόο από ηα δηθαηώκαηα
πνπ απνξξένπλ από ηελ ζύκβαζε πνπ ππνγξάθνπκε; (Γηα Background Music Services.)
Θα πξέπεη λα πιεξώλνπλ θαη δηθαηώκαηα γηα ηελ δεκόζηα εθηέιεζε ,γηαηί ε άδεηα πνπ παξέρνπκε ζηελ εηαηξεία ζαο
αθνξά κόλν ηελ εγγξαθή ηεο κνπζηθήο ζηνλ ππνινγηζηή πνπ εγθαζίζηαηαη ζην θαηάζηεκα (κεραληθό δηθαίσκα).

