ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ
ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ LIVE STREAMING
Α) Συναυλία που μεταδίδεται / παρουσιάζεται στο κοινό διαμέσω διαδικτύου (ιστοσελίδα
διοργανωτή, ιστοσελίδα τρίτου, πλατφόρμα μετάδοσης, πολλαπλές πλατφόρμες), με τη μέθοδο
συνεχούς ροής
Δικαιώματα 7%, pro-rata (βάσει εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου)
i)

Επί των ακαθάριστων εσόδων ή των εξόδων του διοργανωτή (φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), στο μεγαλύτερο εκ των δύο, με ελάχιστα δικαιώματα,
βάσει θεάσεων, ως ακολούθως:
Αριθμός Θεάσεων
(Views)
Έως 1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
Για 5.001 + Views

Ελάχιστα
Δικαιώματα
60€
110€
130€
140€
150€
+0.01€ per view

Όταν δεν υπάρχουν έξοδα,υπολογίζονται επί των εσόδων.
Όταν δεν υπάρχουν έσοδα,υπολογίζονται επί των εξόδων.
Ως έσοδα θεωρούνται : έσοδα από θεάσεις, χορηγίες και δωρεές, έσοδα από
διαφημίσεις, συνδρομές κλπ
Ως έξοδα θεωρούνται : αμοιβή καλλιτεχνών, έξοδα ενοικίου χώρου, έξοδα ηχητικής και
φωτιστικής εγκατάστασης και κάλυψης, έξοδα και δαπάνες για την υποδομή της
μετάδοσης και το απαιτούμενο Bandwidth
ii)
iii)
iv)

Εάν δεν υπάρχουν ούτε έσοδα, ούτε έξοδα, τότε ισχύουν τα ως παραπάνω ελάχιστα
δικαιώματα
Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (όπως περιφέρειες, δήμοι κλπ) , το
ως άνω ποσοστό μειώνεται στο 5%, pro-rata (βάσει εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου)
Υποχρέωση του διοργανωτή είναι η αποστολή στοιχείων που αφορούν
a) ημερομηνία της συναυλίας,
b) τίτλος της συναυλίας,
c) λίστα – πρόγραμμα μουσικών έργων που θα μεταδοθούν / μεταδόθηκαν (τίτλοι
έργων με συνθέτη / στιχουργό),
d) όνομα πλατφόρμας ή ιστότοπου μετάδοσης,
e) σύνδεσμος (link – url) για την μετάδοση της συναυλίας,
f) χρονική διάρκεια της συναυλίας,
g) τα πλήρη οικονομικά στοιχεία εσόδων και εξόδων
h) αριθμός θεάσεων με προσκόμιση των αντίστοιχων log files (ημερολόγια καταγραφής
κινήσεων – εισόδου & εξόδου- των θεατών), screenshots ή άλλου αλλου αποδεικτικού

v)

στοιχείου από το οποίο να προκύπτει έγκυρα ο αριθμός θέασεων του εν λόγω
διαδικτυακού event
Τα παραπάνω αφορούν αποκλειστικά συναυλίες που μεταδίδονται μέσω διαδικτύου,
ζωντανά (live) ή και ως μαγνητοσκοπημένες συναυλίες (με ή χωρίς την παρουσία
κοινού) και άπαξ (δηλαδή για μία και μόνο φορά), με ή χωρίς αντίτιμο – εισιτήριο,
χωρίς δυνατότητα διάδρασης – παρέμβασης του κοινού στη συνεχή ροή (πχ pause,
skipping, forward) ή κατ’αίτηση θέασης σε μεταγενέστερο χρόνο (streaming on
demand). Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η εν λόγω συναυλία λαμβάνει χώρα
παρουσία κοινού, ο διοργανωτής θα πρέπει να εξασφαλίσει την σχετική άδεια με βάση
όσα ορίζονται στην αντίστοιχη ενότητατου αμοιβολογίου της ΕΔΕΜ, στην κατηγορία
των ‘Συναυλιών – Φεστιβάλ’ κλπ

Β) DJ Set που μεταδίδεται / παρουσιάζεται στο κοινό διαμέσω διαδικτύου (ιστοσελίδα διοργανωτή,
ιστοσελίδα τρίτου, πλατφόρμα μετάδοσης, πολλαπλές πλατφόρμες), με τη μέθοδο συνεχούς ροής
Δικαιώματα 5%, pro-rata (βάσει εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου)
i)

Επί των ακαθάριστων εσόδων ή των εξόδων του διοργανωτή (φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), στο μεγαλύτερο εκ των δύο, με ελάχιστα δικαιώματα,
βάσει θεάσεων, ως ακολούθως:
Αριθμός Θεάσεων
(Views)
Έως 1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
Για 5.001 + Views

ii)
iii)

Ελάχιστα
Δικαιώματα
50€
85€
90€
95€
100€
+0.0065€ per view

Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (όπως περιφέρειες, δήμοι κλπ) , το
ως άνω ποσοστό μειώνεται στο 3.5% prorata (βάσει εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου)
Ισχύουν όλα τα ως άνω περιγραφόμενα Α ii), iv), v)

Γ) Άλλες εκδηλώσεις (Θεατρικές παραστάσεις με μουσική, χορευτικές παραστάσεις με μουσική,
αθλητικά γεγονότα με χρήση μουσικής στα διαλλείμματα, κάθε είδους παραστάσεις με μουσική
όπως παντομίμα, παραστατικές τέχνες κλπ) που μεταδίδονται / παρουσιάζονται στο κοινό διαμέσω
διαδικτύου (ιστοσελίδα διοργανωτή, ιστοσελίδα τρίτου, πλατφόρμα μετάδοσης, πολλαπλές
πλατφόρμες), με τη μέθοδο συνεχούς ροής
Δικαιώματα 2.2%, pro-rata (βάσει εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου)
i)

Επί των ακαθάριστων εσόδων ή των εξόδων του διοργανωτή (φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού ή και δημοσίου δικαίου), αναλόγως ποιό ποσό είναι μεγαλύτερο,
με ελάχιστα δικαιώματα, βάσει θεάσεων, ως ακολούθως:
Αριθμός Θεάσεων
(Views)
Έως 1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
Για 5.001 + Views

ii)

Ελάχιστα
Δικαιώματα
35€
40€
45€
50€
55€
+0.0065€ per view

Ισχύουν όλα τα ως άνω περιγραφόμενα Α ii), iv), v)

Δ) Για την μαγνητοσκόπηση και αρχειοθέτηση του live streaming event (Συναυλία, DJ Set, άλλων
εκδηλώσεων ) για μεταγενέστερη μετάδοση, καταβολή εφάπαξ – κατ’αποκοπή αμοιβής (flat fee) 60€
ανά ώρα ή και κλάσμα ώρας
Για τις περιπτώσεις αυτές που το event μαγνητοσκοπείται, αναρτάται, παρουσιάζεται και διατίθεται
προς θέαση κατ ‘ αίτηση του κοινού (streaming video on demand) διαμέσω διαδικτύου (ιστοσελίδα
διοργανωτή, ιστοσελίδα τρίτου), ισχύουν και θα πρέπει να καταβληθούν επιπλέον οι αντίστοιχες
αμοιβές όπως αναφέρονται στις εν λόγω χρήσεις.
Ε) Στα παραπάνω δικαιώματα δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ

