
 

  
 

  
ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ SIMULCASTING 

 
 

Η κατωτέρω αμοιβή καλύπτει μόνον την παρουσίαση στο κοινό των φωνογραφημάτων ελληνικού και 

αλλοδαπού ρεπερτορίου, μέσω διαδικτύου, εφ’ όσον συντρέχουν σωρευτικώς οι εξής προϋποθέσεις: (α.) Η εν 

λόγω παρουσίαση στο κοινό είναι ταυτόχρονη/σύγχρονη με τη ραδιοφωνική μετάδοση από τους πομπούς του 

Ραδιοσταθμού, δηλαδή πρόκειται για την ταυτόχρονη, μέσω της μεθόδου «Simulcasting», παρουσίαση στο 

κοινό του ίδιου ακριβώς προγράμματος που μεταδίδει ο ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ και μέσω ερτζιανών, και (β.) Η 

παρουσίαση στο κοινό χωρεί με τη μορφή γραμμικής ροής (live streaming) και όχι κατ’ αίτηση (on demand) 

του κοινού και (γ.) ο Ραδιοσταθμός δεν παρέχει στο κοινό άλλη δυνατότητα επίδρασης (διάδρασης) επί της 

παρουσίασης, πλην της έναρξης ή διακοπής αυτής. και (δ.) Η παρουσίαση στο κοινό χωρεί αποκλειστικώς και 

μόνον από την ιστοσελίδα, αρχική ή υποσελίδα, που διατηρεί ο Ραδιοσταθμός στο διαδίκτυο, ανεξαρτήτως εάν 

η τεχνολογική υποδομή για τη δημιουργία της γραμμικής ροής ανήκει στον Ραδιοσταθμό ή σε τρίτο. 

  

  

Α) ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  

 

 Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των πάσης φύσεως εσόδων τους για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που 

χρησιμοποιούν μουσική σε ποσοστό μέχρι 20% του προγράμματός τους. 

 Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των πάσης φύσεως εσόδων τους για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς 

που χρησιμοποιούν μουσική σε ποσοστό από 21% έως 40% του προγράμματός τους. 

 Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί των πάσης φύσεως εσόδων τους για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς 

που χρησιμοποιούν μουσική σε ποσοστό από 41% έως 60% του προγράμματός τους. 

 Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί των πάσης φύσεως εσόδων τους για τους ραδιοφωνικούς 

σταθμούς που χρησιμοποιούν μουσική σε ποσοστό από 61% έως 80% του προγράμματός τους. 

 Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των πάσης φύσεως εσόδων τους για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς 

που χρησιμοποιούν μουσική σε ποσοστό άνω του 80% του προγράμματός τους. 

  

  

Β) ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  

 

 Ποσοστό 1,5% επί των εσόδων εξ εισφορών, συνδρομών ή επιχορηγήσεων και 2,0% επί των 

διαφημιστικών εσόδων 

  

  

Γ) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 

  

 Ευρώ 1.000,00 ετησίως για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που εκπέμπουν στο Ν.Αττικής και τους 

ραδιοφωνικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, ανεξαρτήτως του αν είναι δημοτικοί, δημόσιοι ή ιδιωτικοί 

ραδιοφωνικοί σταθμοί. 

 Ευρώ 1.000,00 ετησίως για κάθε κρατικό, δημοτικό ή ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει στο 

Ν.Θεσσαλονίκης. 

 Ευρώ 100,00 ετησίως για κάθε κρατικό, δημοτικό ή ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει στους 

λοιπούς νομούς της χώρας – πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. 
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