
 

 

                                              

 

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ 2018 

 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Ερτζιανή, δορυφορική, καλωδιακή  και διαδικτυακή μετάδοση 

 

 
 

1. Για τη χρήση μουσικής στα προγράμματά του ο Ραδιοφωνικός 

Σταθμός («Ρ/Σ») θα καταβάλλει ετησίως στην Ειδική Υπηρεσία 

Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) ποσοστό 2,2% pro rata επί 

όλων ανεξαιρέτως των ακαθαρίστων εσόδων του, όπως εμφανίζονται 

στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που ορίζονται από τον ισχύοντα 

εκάστοτε Κ.Β. & Σ. ή προκύπτουν από τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία 

και στοιχεία που κατά νόμον τηρεί ο επιχειρηματίας και κατά νόμον 

υπεύθυνος του Ραδιοφωνικού Σταθμού. 

 
Το ποσόν που αναλογεί στο άνω ποσοστό επί των εσόδων δεν μπορεί 

να είναι κατώτερο 695 ευρώ ετησίως και αναγνωρίζεται ρητά από τους 

συμβαλλόμενους ως δίκαιο και εύλογο. 

 
2. Η καταβολή από τον Ρ/Σ προς την ΕΥΕΔ του αναλογούντος 

ποσού για τη χρήση και εκμετάλλευση του μουσικού της ρεπερτορίου 

(ελληνικού και ξένου) συμφωνείται ότι θα γίνεται ως εξής:  

- Η πληρωμή για το πρώτο τρίμηνο με την προσκόμιση των οικονομικών 

στοιχείων και των προγραμμάτων μεταδοθέντων έργων (playlists) θα 

γίνεται μέχρι την 30η Απριλίου του τρέχοντος έτους (αποστολή 

προσωρινών οικονομικών στοιχείων έως την 20η Απριλίου), 

-  η πληρωμή για το δεύτερο τρίμηνο με την προσκόμιση των 

οικονομικών στοιχείων και των προγραμμάτων μεταδοθέντων 

έργων (playlists) θα γίνεται μέχρι την 30η Ιουλίου τρέχοντος έτους 

(αποστολή προσωρινών οικονομικών στοιχείων έως την 20η 

Ιουλίου),  

- η πληρωμή για το τρίτο τρίμηνο με την προσκόμιση των 

οικονομικών στοιχείων και των προγραμμάτων μεταδοθέντων 

έργων (playlists) θα γίνεται έως την 31η Οκτωβρίου τρέχοντος 

έτους (αποστολή προσωρινών οικονομικών στοιχείων έως την 

20η Οκτωβρίου)  

- η  πληρωμή για το τελευταίο τρίμηνο θα γίνεται με την προσκόμιση 

των οικονομικών στοιχείων και των προγραμμάτων μεταδοθέντων 

έργων (playlists) έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους 

(αποστολή οικονομικών στοιχείων έως την 20η Ιανουαρίου) και  

- η τελική εκκαθάριση θα γίνεται με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 

δημοσιευθέντος ισολογισμού και σε καμιά περίπτωση πέραν της 

30ης Ιουνίου του επομένου έτους με ταυτόχρονη εξόφληση των 

δικαιωμάτων της εκκαθάρισης.
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ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Ερτζιανή, δορυφορική, καλωδιακή  και διαδικτυακή μετάδοση 

 
 

 
1. Για τη χρήση μουσικής στα προγράμματά του ο Τηλεοπτικός Σταθμός 

(«Τ/Σ») θα καταβάλλει ετησίως στην Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης 

Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) ποσοστό 2,2% pro rata επί όλων ανεξαιρέτως των 

ακαθαρίστων εσόδων του, όπως εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις, που ορίζονται από τον ισχύοντα εκάστοτε Κ.Β. & Σ. ή προκύπτουν 

από τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που κατά νόμον τηρεί ο 

επιχειρηματίας και κατά νόμον υπεύθυνος του Ραδιοφωνικού Σταθμού. 

 
Το ποσόν που αναλογεί στο άνω ποσοστό επί των εσόδων δεν μπορεί να είναι 

κατώτερο 695 ευρώ ετησίως και αναγνωρίζεται ρητά από τους συμβαλλόμενους 

ως δίκαιο και εύλογο. 

 
2. Η καταβολή από τον Τ/Σ προς την ΕΥΕΔ του αναλογούντος ποσού για τη 

χρήση και εκμετάλλευση του μουσικού της ρεπερτορίου (ελληνικού και ξένου) 

συμφωνείται ότι θα γίνεται ως εξής:  

- Η πληρωμή για το πρώτο τρίμηνο με την προσκόμιση των οικονομικών 

στοιχείων και των προγραμμάτων μεταδοθέντων έργων (playlists) θα γίνεται μέχρι 

την 30η Απριλίου του τρέχοντος έτους (αποστολή προσωρινών οικονομικών 

στοιχείων έως την 20η Απριλίου), 

-  η πληρωμή για το δεύτερο τρίμηνο με την προσκόμιση των οικονομικών 

στοιχείων και των προγραμμάτων μεταδοθέντων έργων (playlists) θα γίνεται μέχρι 

την 30η Ιουλίου τρέχοντος έτους (αποστολή προσωρινών οικονομικών στοιχείων 

έως την 20η Ιουλίου),  

- η πληρωμή για το τρίτο τρίμηνο με την προσκόμιση των οικονομικών 

στοιχείων και των προγραμμάτων μεταδοθέντων έργων (playlists) θα γίνεται έως 

την 31η Οκτωβρίου τρέχοντος έτους (αποστολή προσωρινών οικονομικών 

στοιχείων έως την 20η Οκτωβρίου)  

- η  πληρωμή για το τελευταίο τρίμηνο θα γίνεται με την προσκόμιση των 

οικονομικών στοιχείων και των προγραμμάτων μεταδοθέντων έργων (playlists) 

έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους (αποστολή οικονομικών στοιχείων 

έως την 20η Ιανουαρίου) και  

- η τελική εκκαθάριση θα γίνεται με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 

δημοσιευθέντος ισολογισμού και σε καμιά περίπτωση πέραν της 30ης Ιουνίου του 

επομένου έτους με ταυτόχρονη εξόφληση των δικαιωμάτων της εκκαθάρισης. 

 


