Ένας οδηγός για επιχειρήσεις και
χώρους όπου μεταδίδεται
μουσική στην Κύπρο
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Γιατί οι επιχειρήσεις και οι χώροι πρέπει να
είναι εξουσιοδοτημένοι για να μεταδίδουν
μουσική;
Βάσει της Νομοθεσίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας
της Κύπρου του 1976 θα πρέπει να εξασφαλίζεται
άδεια από τον ιδιοκτήτη πνευματικών
δικαιωμάτων προκειμένου να μεταδώσει
κάποιος μουσική δημοσίως. Η μετάδοση
μουσικής περιλαμβάνει την αναπαραγωγή
CD, MP3 ή ραδιόφωνου, ίντερνετ ή ζωντανής
μουσικής σε πελάτες και προσωπικό σε ένα
επαγγελματικό περιβάλλον.
Οι άδειες μουσικής είναι ένας απλός τρόπος
εξασφάλισης της άδειας που χρειάζεται από
τους ιδιοκτήτες πνευματικών δικαιωμάτων της
μουσικής που χρησιμοποιείτε.
Ποιος χρειάζεται άδεια μουσικής;
Στα
παραδείγματα
επιχειρήσεων
όπου
απαιτείται άδεια περιλαμβάνονται (αλλά δεν
περιορίζονται σε):
•
Εστιατόρια/καφετέριες
•
Μπαρ/Κλαμπ
•
Ξενοδοχεία και ξενώνες
•
Χώροι εκδηλώσεων με ζωντανή μουσική
•
Μουσικά φεστιβάλ και μουσικές εκδηλώσεις
•
Κομμωτήρια και ινστιτούτα αισθητικής
•
Κινηματογράφοι
•
Μαγαζιά και καταστήματα
•
Γραφεία και εργοστάσια
Επισκεφτείτε
την
ιστοσελίδα
μας
για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
είδη επιχειρήσεων που απαιτούν την άδεια
PRS for Music. Παρακαλούμε επικοινωνήστε
μαζί μας εάν δεν είστε βέβαιοι για το εάν η
επιχείρησή σας απαιτεί άδεια μουσικής ή όχι.
(λεπτομέρειες στο πίσω μέρος της σελίδας).
Ποιός χορηγεί τις άδειες μουσικής;
To PRS for Music είναι η εμπορική ονομασία της
οργάνωσης Performing Right Society Limited.
Είμαστε ένας οργανισμός εγγεγραμμένων
μελών με έδρα το ΗΒ ο οποίος λειτουργεί
στην Κύπρο καθώς και σε άλλες επικράτειες
σε όλο τον κόσμο. Ο ρόλος μας είναι να
διασφαλίσουμε ότι οι δημιουργοί μουσικών
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έργων πληρώνονται όπως είναι δίκαιο,
όταν άλλοι
«χρησιμοποιούν»
(δηλαδή,
μεταδίδουν,παίζουν ή εκτελούν) τις μουσικές
τους συνθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και
των στίχων. Έχουμε επίσης συνάψει συμβάσεις
με παρόμοιες εταιρείες σε όλο τον κόσμο ώστε
να εκπροσωπείται η μουσική των μελών τους
στην Κύπρο και το ΗΒ.
Τι είδους μουσική καλύπτεται από την άδεια
PRS for Music;
Η συντριπτική πλειοψηφία των τραγουδιών
που ακούτε δημοσίως καλύπτεται από
την άδεια μουσικής μας. Παραδείγματα
περιλαμβάνουν:
• ηχογραφημένη και ζωντανή μουσική (π.χ.
κλαμπ και συναυλίες)
• μουσική που αναπαράγεται σε CD και
MP3 player, ραδιόφωνο, τηλεόραση
(ακόμα και μουσικών επενδύσεων σε
τηλεοπτικά προγράμματα) και μέσω των
ηχείων του υπολογιστή
• μουσική που αναπαράγεται σε καλούντες
όταν η κλήση τους είναι «σε αναμονή»
Ωστόσο, εάν μεταδίδεται μουσική εκτός της
εμβέλειας της PRS for Music, θα χρειαστείτε μία
επιπρόσθετη άδεια από τον(τους) σχετικό(ούς)
ιδιοκτήτη(ες) πνευματικών δικαιωμάτων.
Δεν χρειάζεστε άδεια από την PRS for
Music, στην απίθανη περίπτωση, όπου
όλη η μουσική που μεταδίδεται δεν διαθέτει
πνευματικά δικαιώματα ή δεν ελέγχεται από την
PRS for Music.
Πως υπολογίζεται το κόστος μίας άδειας
PRS for Music;
Διαθέτουμε έναν αριθμό από χρεώσεις
δημόσιας εκτέλεσης που αντικατοπτρίζουν
τους
διαφορετικούς
τρόπους
που
οι
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη μουσική. Για
παράδειγμα, ένα γραφείο στο οποίο η μουσική
επένδυση μεταδίδεται σε πέντε εργαζόμενους
«χρησιμοποιεί» λιγότερη μουσική - και
επομένως, πληρώνει λιγότερα - σε σύγκριση με
ένα μπαρ όπου φιλοξενεί ζωντανή μουσική και
απευθύνεται σε χιλιάδες πελάτες κάθε χρόνο.
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Όσον αφορά τους χώρους όπου φιλοξενούν
ζωντανή μουσική, τα φεστιβάλ και οι
εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους, η χρέωση
για την άδεια, PRS for Music έχει να κάνει
με τους διαφορετικούς τύπους εκδηλώσεων
και εκτελέσεων και επομένως θα χρεωθείτε
με τη σχετική χρέωση π.χ., η μουσική που
χρησιμοποιείται σε μία παράσταση μουσικής
ροκ για μία εκδήλωση όπου απαιτείται
εισιτήριο χρεώνεται με βάση το καθιερωμένο
ποσοστό του 6% των εισπράξεων του ταμείου.
Οι εκδηλώσεις όπου δεν απαιτείται εισιτήριο
χρεώνονται επί ενός ποσοστού της αμοιβής
του καλλιτέχνη, ένα ποσοστό χωρητικότητας ή
σύμφωνα με την Γενική μας Χρέωση (διατίθεται
στην ιστοσελίδα μας).
Για τις ζωντανές μουσικές παραστάσεις, αποτελεί
όρο της άδειας μουσικής ότι, όταν απαιτηθεί, ο
κάτοχος της άδειας θα παράσχει λεπτομέρειες
όσον αφορά όλα τα μουσικά έργα που πρόκειται
να εκτελεστούν δημόσια. Επίσης, απαιτείται η
προμήθεια εκτυπωμένων προγραμμάτων ή
λίστας για τις ζωντανές παραστάσεις.
Όσον αφορά τις θεατρικές παραστάσεις;
Η PRS for Music δεν ελέγχει τα δραματικάμουσικά έργα (όπως όπερα, οπερέτες,
παντομίμες και επιθεωρήσεις, θεατρικές
παραγωγές, son et lumiere παραγωγές και
μπαλέτα) καθώς αυτές αποτελούνται από
θέμα κειμένου και μουσικής αποκλειστικά
γραμμένες για αυτές και για τις οποίες πρέπει
να δοθεί προηγούμενη άδεια κατευθείαν από
τον εκδότη ή άλλους ιδιοκτήτες πνευματικών
δικαιωμάτων.
Η πλήρης έκταση και τα όρια της άδειας
καθορίζονται στην Δήλωση Χορηγηθέντων
Δικαιωμάτων, ένα αντίγραφο της οποία είναι
διαθέσιμο από την PRS for Music κατόπιν
αιτήσεως.
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Τι κάνει η PRS for Music με την εισφορά
χορήγησης της άδειας;
Όταν κάποιος δημιουργεί ένα τραγούδι ή
μουσικό κομμάτι, κατέχει και τα πνευματικά
δικαιώματα. Κατά την εγγραφή σας στην
PRS for Music, τα δικαιώματα αυτά
μεταβιβάζονται σε μας. Οι εισφορές που
παράγονται από τις άδειες μουσικής
διασφαλίζουν ότι οι μουσικοί δημιουργοί πολλοί από αυτούς είναι μικρές επιχειρήσεις
- πληρώνονται για τη χρησιμοποίηση του
έργου τους. Διανέμουμε περίπου το 90%
των εισφορών που λαμβάνουμε από τις
άδειες πίσω στα μέλη μας υπό τη μορφή
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης. Αυτό σημαίνει
ότι αυτοί μπορούν να αποκτήσουν πόρους
ζωής από τη μουσική τους και να συνεχίσουν
να παράγουν τη μουσική που όλοι αγαπάμε.
Κρατούμε μόνο τα διοικητικά μας έξοδα.
Τι συμβαίνει εάν μία επιχείρηση δεν είναι
εξουσιοδοτημένη κατάλληλα;
Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε ώστε να
βοηθήσουμε τον καθένα να συμμορφώνεται
με τη νομοθεσία όταν ο ίδιος μεταδίδει με
οποιονδήποτε τρόπο μουσική δημοσίως.
Ωστόσο, κρατάμε αρχεία εκείνων των
επιχειρήσεων και των οργανισμών που δεν
έχουν άδεια. Εάν ένας χρήστης μουσικής
δεν έχει εξασφαλίσει άδεια, μπορούμε να
ενεργήσουμε νομικά για παραβίαση των
πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών
και ο χρήστης θα είναι υπόχρεος για
δικαστικά έξοδα και βλάβες. Πριν από αυτό,
φυσικά, λαμβάνουμε όλα τα έλλογα βήματα
να επικοινωνήσουμε την ανάγκη για άδεια
μουσικής.

Είμαστε εδώ για
να βοηθήσουμε.
Έχουμε προσπαθήσει να απαντήσουμε
στις πιο κοινές ερωτήσεις εδώ αλλά
θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες
στην ιστοσελίδα μας.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
prsformusic.com/cyprus

Για την αγορά άδειας
Καλέστε: +357 22 89 89 19
Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι
ανοικτές από Δευτέρα έως
Παρασκευή, 8:30π.μ.-6μ.μ.
Email: cyprus@prsformusic.com

Ταχυδρομική διεύθυνση
Ρ. Μ. Σκουφαρίδης & Σία Λτδ,
Κολοκοτρώνη 14,
2ος ’Οροφος,
Λευκωσία 2408,
Τ. Θ. 20667,
Λευκωσία 1662
prsformusic.com/cyprus
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