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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Το 2018, έλαβαν χώρα μεγάλες αλλαγές στον χώρο της συλλογικής διαχείρισης πνευματικών
δικαιωμάτων μουσικών έργων, καθώς, μέχρι και το Μάιο του έτους 2018, η ΑΕΠΙ Α.Ε. υπήρξε επί
δεκαετίες ο φορέας συλλογικής διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων των μουσικοσυνθετών και
των στιχουργών στην Ελλάδα, τόσο των Ελλήνων, όσο και των αλλοδαπών των οποίων διαχειριζόταν τη
συντριπτική πλειοψηφία των μουσικών έργων, έχοντας απολύτως δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά.
Ενέπιπτε έτσι στην έννοια της «ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης με δεσπόζουσα θέση στην ελληνική
αγορά» του άρθρου 50 του Ν. 4481/2017, μετά τη θέση αυτού σε ισχύ και την κατάργηση των οικείων
άρθρων του ν.2121/1993, βάσει των οποίων ενέπιπτε στην έννοια του οργανισμού συλλογικής
διαχείρισης.
Δυνάμει της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γρ. Υπ. 224747/4952/15.05.2018 (ΦΕΚ Β 1767/17.05.2018) απόφασης
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της Ανεξάρτητης Οντότητας
Διαχείρισης του άρθρου 50 του ν. 4481/2017, με το διακριτικό τίτλο ΑΕΠΙ Α.Ε, για τους λόγους που
αναφέρονται σε αυτήν και συγκεκριμένα, επειδή τεκμηριώθηκε έλλειψη βιωσιμότητας και αδυναμία
αποτελεσματικής διαχείρισης των δικαιωμάτων των δικαιούχων που εκπροσωπούσε.
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 51Α του ν. 4481/2017), «1. Σε περίπτωση ανάκλησης
άδειας λειτουργίας οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του
άρθρου 50, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η διαχείριση των δικαιωμάτων των
δικαιούχων ανατίθεται στον ΟΠΙ, εκτάκτως και προσωρινά, μέχρις ότου τη συλλογική διαχείριση
αναλάβει άλλος οργανισμός και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη.
Τα καθήκοντα αυτά ασκεί η Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων της παρ. 3 του άρθρου
11 του π.δ. 311/1994 (Α΄ 165). Με την ίδια απόφαση διορίζεται προσωρινός διαχειριστής, ο οποίος έχει
την ευθύνη διαχείρισης των δικαιωμάτων των δικαιούχων…».
Σε συνέχεια της ως άνω νομοθετικής πρόβλεψης, δυνάμει της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΥΕΦ/262844/18408/13772/689/04.06.2018 (ΦΕΚ Β΄. 2085/07.06.2018) απόφασης της Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού ανατέθηκε στον ΟΠΙ και ειδικότερα στην Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης
Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) της παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ/τος 311/1994 και του άρθρου 51Α
του ν. 4481/2017, όπως ισχύουν, η διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των
δικαιούχων της ΑΟΔ του άρθρου 50 (ΑΕΠΙ Α.Ε.), η άδεια της οποίας ανακλήθηκε οριστικά, εκτάκτως και
προσωρινά, μέχρις ότου τη συλλογική διαχείριση αναλάβει άλλος οργανισμός και πάντως για χρονικό
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη.
Με την ίδια απόφαση διορίσθηκε ως προσωρινή διαχειρίστρια η Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Δημόσιας
Διοίκησης, Μαρία Βλάχου του Μιχαήλ, με αρμοδιότητες:
▪

τη δόμηση και τήρηση αρχείου συμβάσεων ανάθεσης διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας των μελών της ΑΟΔ του άρθρου 50 του ν. 4481/2017, η άδεια λειτουργίας του οποίου
ανακλήθηκε καθώς και των συμβάσεων εκπροσώπησης των αλλοδαπών ΟΣΔ, οι οποίες συνάπτονται
αυτοδικαίως με τον ΟΠΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 51Α του ν.
4481/2017, καθώς και κάθε νέας σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης ή εκπροσώπησης που θα
συναφθεί.
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▪

▪
▪
▪
▪
▪

τη δόμηση και τήρηση αρχείου τεκμηρίωσης των έργων των μελών, της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης
διαχείρισης και των αλλοδαπών ΟΣΔ, οι οποίοι θα εκπροσωπούνται από τον ΟΠΙ, με την επιφύλαξη
της παρ. 2 του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017.
την οργάνωση της είσπραξης των δικαιωμάτων των μελών από όλες τις πηγές που υποχρεούνται να
καταβάλλουν αμοιβή για τη χρήση των έργων των δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων.
την οργάνωση και διαχείριση των προβλεπόμενων στο ν. 4481/2017 για την διανομή των εσόδων
από δικαιώματα στους δικαιούχους - μέλη.
τη διοικητική οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης κατά τρόπο ώστε να
υπηρετείται η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
τη μέριμνα για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, μετά την πάροδο της προθεσμίας
της παρ. 2 του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017.
τη μέριμνα για την εφαρμογή από την Ειδική Υπηρεσία των προβλεπομένων στην παρ. 4 του άρθρου
51Α του ν. 4481/2017.

Επίσης, με την ίδια ως άνω υπουργική απόφαση, μεταβιβάσθηκαν στον ΟΠΙ τα χρηματικά ποσά που
τηρούνταν στους χωριστούς ειδικούς λογαριασμούς της περ. α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του
ν. 4481/2017 επ’ ονόματι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΠΙ Α.Ε. και οι οποίοι έχουν
χαρακτηριστεί ως λογαριασμοί δικαιούχων, για να τα αποδώσει η ΕΥΕΔ/ ΟΠΙ στους δικαιούχους.
Μεταβιβάσθηκαν επίσης, τα αξιόγραφα που ενσωμάτωναν δικαιώματα των δικαιούχων και βρίσκονταν
στη νομή και κατοχή της ΑΕΠΙ Α.Ε.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4481/2017: «1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης,
ανεξάρτητα από τη νομική μορφή του, οφείλει να καταρτίζει και να δημοσιεύει ετήσια έκθεση
διαφάνειας, μαζί με την ειδική έκθεση, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, για κάθε φορολογικό έτος
το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) μήνες μετά το τέλος του έτους. Η ετήσια έκθεση διαφάνειας δημοσιεύεται
στην ιστοσελίδα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, όπου και παραμένει διαθέσιμη στο κοινό για
πέντε (5) τουλάχιστον έτη.
2. Η ειδική έκθεση αφορά στη χρήση των ποσών που δαπανώνται για τους σκοπούς των κοινωνικών,
πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που
ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 30,
καθώς και κάθε οικονομική πληροφορία που αναφέρεται στις περιπτώσεις ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1
και στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 ελέγχονται από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές –
λογιστές, οι οποίοι συντάσσουν σχετική έκθεση. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται ολόκληρη στην ετήσια
έκθεση διαφάνειας».
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι: «4. Η γενική
συνέλευση των μελών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ελέγχει τις δραστηριότητες του οργανισμού,
λαμβάνοντας τουλάχιστον απόφαση για το διορισμό ή την απομάκρυνση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και εγκρίνοντας την ετήσια έκθεση διαφάνειας του άρθρου 29».
Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 51Α του ίδιου ως άνω νόμου προβλέπεται: «4. Στην
Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο,
στο βαθμό που αυτά είναι συμβατά με το σκοπό της έκτακτης διαχείρισης».
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Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, η Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων του ΟΠΙ (ΕΥΕΔ),
ως ασκούσα αρμοδιότητες που προσιδιάζουν σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, κατ’ αρχήν οφείλει
να καταρτίσει και να δημοσιεύσει έκθεση διαφάνειας για το φορολογικό έτος 2018.
Η ΕΥΕΔ δεν αποτελεί ξεχωριστή οικονομική οντότητα, αλλά είναι υποκατάστημα του ΟΠΙ το οποίο εξάγει
αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, για την χρήση του 2018 συντάσσονται και εγκρίνονται
ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, κατάσταση Μεταβολών
Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Χρηματοροών) οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια (σελ. 5 – 7),
προκειμένου να προσδιοριστεί το οικονομικό αποτέλεσμα του κλάδου, οι οποίες και
συμπεριλαμβάνονται στις επίσημες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΟΠΙ.
Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές που πραγματοποίησαν τον έλεγχο του ΟΠΙ και της ΕΥΕΔ, για το έτος 2018
διορίστηκαν από τον ΟΠΙ, η έκθεση των ορκωτών λογιστών του ΟΠΙ, ο ισολογισμός του, οι οικονομικές
του καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ΔΣ του ΟΠΙ και όχι από την Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΥΕΔ.
Συνεπώς, η έγκριση της έκθεσης διαφάνειας από τη Γ.Σ. των μελών της ΕΥΕΔ δεν είναι συμβατή με το
σκοπό της έκτακτης διαχείρισης.
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1.1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΕΔ 07/06/2018 – 31/12/2018
Ο.Π.Ι. / Ε.Υ.Ε.Δ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - Ε.Υ.Ε.Δ.
Δ/ΝΣΗ ΥΠ/ΤΟΣ:ΣΑΜΟΥ 53 -TK 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Φ .Μ. 090269716 - Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΧΡΗΣΗ 7.6.2018-31.12.2018

Εταιρεία:
Ημ/νια Ισολογισμού
Καλυπτόμενη Περίοδος
Νόμισμα
Ενεργητικό

ΕΥΕΔ
31/12/2018
ΑΠΟ 07/06/2018 ΕΩΣ 31/12/2018
€
2018

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

9.899,44
9.899,44

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Σύνολο

18.371,04
18.371,04

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

28.270,48

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπες απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντων

610.988,95
5,64
2.390,36
239,95
3.822.690,26
4.436.315,16

Σύνολο ενεργητικού

4.464.585,64

Παθητικό
Καθαρή Θέση
Αποθεματικά & Αποτελέσματα εις νέο
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο Καθαρής Θέσης

0,00
0,00

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι- τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επομένων χρήσεων
Σύνολο υποχρεώσεων

155.732,92
766,98
198.000,45
15.509,31
1.380.487,16
7.447,97
2.706.640,85
4.464.585,64

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

4.464.585,64
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ο.Π.Ι. / Ε.Υ.Ε.Δ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - Ε.Υ.Ε.Δ.
Δ/ΝΣΗ ΥΠ/ΤΟΣ:ΣΑΜΟΥ 53 -TK 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ. 090269716 - Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΧΡΗΣΗ 7.6.2018-31.12.2018

2018
Κύκλος παροχής υπηρεσιών
Κόστος παροχής υπηρεσιών
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

357.066,98
-264.295,54
92.771,44
292.592,17
385.363,61
-265.260,99
-119.212,29
-3.214,56
0,02
-2.324,21
2.644,75
-320,54
0,00
766,98
-766,98

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο φόρος εισοδήματος (φόρος επί των εσόδων από κεφάλαιο) ποσού ευρώ 766,98,
μείωσε το ποσό της επιχορηγήσης από το ΥΠΠΟΑ, που εμφανίζεται σε λογαριασμό΄του Παθητικού
"Έσοδα επομένων χρήσεων".

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως 31.12.2018
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Σημ. Κεφάλαιο

Αποθεματικά
Υπόλοιπο
Αφορολόγητα
Συνολικά ίδια
νόμων &
Αποτελεσμάτων
αποθεματικά
κεφάλαια
κατ/κού
Εις Νέο

Υπόλοιπα 1/1/2017
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Υπόλοιπα 7/6/2018
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Κατάσταση Χρηματοροών 31.12.2018 (Έμμεση Μέθοδος)Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Ποσά σε ευρώ
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων
Προβλέψεις

Σημ.

31/12/2018 31/12/2017
0,00

0,00

833,79
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
-2.324,21
-1.490,42

0,00
0,00
0,00
0,00

-631.995,94
4.464.585,64
3.831.099,28

0,00
0,00
0,00

Μείον:
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

320,54
0,00
3.830.778,74

0,00
0,00
0,00

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό)
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

-10.733,23
0,00
2.644,75
0,00
-8.088,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3.822.690,26

0,00

0,00
3.822.690,26

0,00
0,00

Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
(α) + (β) + (γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
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1.2 ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2018
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 51Α του Ν. 4481/2017, οι δικαιούχοι και οι αλλοδαποί
Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης είχαν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην ανάθεση και εκπροσώπηση
από την ΕΥΕΔ του ΟΠΙ εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της υπουργικής
απόφασης σύστασης της ΕΥΕΔ, κοινοποιώντας εγγράφως στον ΟΠΙ τη δήλωσή τους, ότι δεν επιθυμούν
να εκπροσωπηθούν από αυτόν. Η περίοδος αυτή των εξήντα (60) ημερών έληξε την 6-8-2018. Από την
ημερομηνία αυτή και μετά, όσοι δικαιούχοι–μέλη της ΑΟΔ του άρθρου 50, η άδεια της οποίας
ανακλήθηκε οριστικά, δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να εκπροσωπηθούν από τον ΟΠΙ και την ΕΥΕΔ,
έπαυσαν να εκπροσωπούνται από την ΕΥΕΔ.
Μετά την οριστικοποίηση της ως άνω προθεσμίας και την οριστικοποίηση του εκπροσωπούμενου
ρεπερτορίου από την ΕΥΕΔ, η ΕΥΕΔ προκειμένου να εισπράττει δικαιώματα, προέβη στη μελέτη και
κατάρτιση Αμοιβολογίου για όλες τις ανατεθειμένες από τους δικαιούχους εξουσίες πνευματικών
δικαιωμάτων, το οποίο ως απόφαση της Προσωρινής Διαχειρίστριας της ΕΥΕΔ, αναρτήθηκε κατά τις
προβλέψεις του Ν. 4481/2017 στην ιστοσελίδα της ΕΥΕΔ το Σεπτέμβριο 2018. Το αμοιβολόγιο τέθηκε
προς έλεγχο και τυχόν παρατηρήσεις και προς το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΥΕΔ.
Για την ανταπόκριση στις αρμοδιότητές της η ΕΥΕΔ ανέθεσε σε καταρτισμένους και έμπειρους
συνεργάτες στο χώρο της συλλογικής διαχείρισης υπηρεσίες οργάνωσης και εκτέλεσης συναφών με τη
διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων δραστηριοτήτων. Συνολικά στην ΕΥΕΔ την 31η Δεκεμβρίου
παρείχαν υπηρεσίες 74 εσωτερικοί και εξωτερικοί συνεργάτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ
Κατά το πρώτο εξάμηνο της λειτουργίας της ΕΥΕΔ υπήρξε αυξημένη ανάγκη ενημέρωσης των μελών και
δικαιούχων ως προς τις προοπτικές της συλλογικής διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων
μουσικών έργων κατόπιν της νομοθετικής πρόβλεψης της ΕΥΕΔ, μετά την ανάκληση της άδειας
λειτουργίας της ΑΕΠΙ Α.Ε. και τις επιλογές που είχαν οι δημιουργοί και δικαιούχοι της ΑΕΠΙ.
Οι δημιουργοί και δικαιούχοι (κληρονόμοι δημιουργών, ιδιοκτήτες ρεπερτορίων), που είχαν αναθέσει τη
διαχείριση των δικαιωμάτων τους στην ΑΕΠΙ, ανέρχονταν σε 15.000 περίπου. Πάνω από 100 ήταν οι
αλλοδαποί οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που είχαν συμβάσεις αλληλοεκπροσώπησης με την ΑΕΠΙ.
Εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/262844/18408/
13772/689/04.06.2018 (ΦΕΚ Β 2085/07.06.2018) για την σύσταση και ανάθεση της διαχείρισης στην
ΕΥΕΔ, καλούνταν οι δημιουργοί και οι δικαιούχοι δικαιωμάτων, καθώς και οι αλλοδαποί οργανισμοί
συλλογικής διαχείρισης που συνδέονταν με την ΑΕΠΙ με συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης να
επιλέξουν αν θα αναθέσουν τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους στην ΕΥΕΔ ή θα αποχωρήσουν.
Κατά τη λήξη της προθεσμίας, ήτοι στις 7 Αυγούστου 2018, επέλεξαν να αναθέσουν τη διαχείριση των
δικαιωμάτων τους 14.551 Έλληνες δημιουργοί, 59 εκδοτικές εταιρείες μουσικής και 40 αλλοδαποί
οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης με συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης και 2 αλλοδαποί
οργανισμοί με συμβάσεις μονομερούς εκπροσώπησης. Στον ανωτέρω αριθμό μελών-δικαιούχων
περιλαμβάνονται τα μεγαλύτερα ιστορικά και σύγχρονα ρεπερτόρια από άποψη πλήθους μουσικών
Σελίδα | 8
Έκθεση Διαφάνειας ΕΥΕΔ 2018

έργων και τα δυναμικότερα από άποψη δημόσιας χρήσης (airplay/ live κλπ). Στους αλλοδαπούς
οργανισμούς που έχει η ΕΥΕΔ σύμβαση αλληλοεκπροσώπησης περιλαμβάνονται οργανισμοί χωρών
όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία (μέχρι το τέλος του 2018) και στις εκδοτικές εταιρείες μουσικής,
μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όπως η WARNER CHAPPELL MUSIC PUBLISHING και η UNIVERSAL MUSIC
PUBLISHING, στις οποίες οι βασικοί αμερικάνικοι ΟΣΔ έχουν δώσει το δικαίωμα να αδειοδοτούν τη χρήση
των έργων των μελών τους στη χώρα μας. Εκτελέστηκαν μια σειρά εργασίες που προβλέπονται ως
υποχρεώσεις των ΟΣΔ έναντι των μελών τους από το Ν. 4481/2017. Ενδεικτικά:
▪

▪
▪

▪

▪

Δημιουργία ιστοσελίδας της ΕΥΕΔ, επεξεργασία και κατάρτιση της τελικής λίστας μελών, με
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΥΕΔ (ελληνικά και αγγλικά) και δημιουργία και διαχείριση σελίδας
σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook).
Δημιουργία ομάδων εργασίας στις οποίες συμμετείχαν και μέλη της ΕΥΕΔ για κατάρτιση Κανονισμού
Διανομής και Πίνακα Κρατήσεων.
Οργάνωση και διεξαγωγή των δύο γενικών συνελεύσεων των μελών της ΕΥΕΔ, προς έγκριση του
Κανονισμού Διανομής των δικαιωμάτων και των διαχειριστικών εσόδων (κρατήσεις επί των
εισπράξεων), κατάρτιση προς έγκριση του κανονισμού ψηφοφορίας για την εκλογή του Εποπτικού
Συμβουλίου της ΕΥΕΔ και εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου.
Διεκπεραίωση αιτημάτων μεγάλου πλήθους μελών και αποχωρησάντων μελών (εξαγωγή
καταλόγου ρεπερτορίων προς διάθεση σε αιτούντες, αλλαγές στοιχείων, νομιμοποίηση
κληρονόμων ρεπερτορίων μεταβολές στη διαχείριση των εξουσιών επί των δικαιωμάτων κ.α.).
Κατάρτιση νέων συμβάσεων ανάθεσης διαχείρισης δικαιωμάτων των μελών (δημιουργών, εκδοτών
μουσικής, αλλοδαπών οργανισμών συλλογικής διαχείρισης), βάσει των οριζόμενων στην ισχύουσα
νομοθεσία.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων που κάνουν δημόσια χρήση μουσικής στη χώρα, δημιουργήθηκε
τομέας Δημόσιας Εκτέλεσης μουσικής με αποστολή την καταγραφή των επιχειρήσεων αυτών, των
χαρακτηριστικών τους και στη συνέχεια την ενημέρωσή τους για τα οφειλόμενα δικαιώματα.
Για την ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ προς χρήστες μουσικής αυτής της κατηγορίας
έγιναν οι κάτωθι ενέργειες:
▪
▪

▪

▪

Αποστολή ηλεκτρονικών επιστολών, μηνυμάτων (τηλεφωνικών) ενημέρωσης – γνωστοποίησης της
λειτουργίας της ΕΥΕΔ.
Αποστολή σε όλους τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αστυνομικά
Τμήματα, Δήμους, Περιφέρειες και Επαγγελματικά Επιμελητήρια, ενημέρωσης – γνωστοποίησης για
τη λειτουργία της ΕΥΕΔ και για τις κατά νόμο ενέργειές τους για την εφαρμογή του νόμου περί
προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Συναντήσεις με Επιμελητήρια, Συλλόγους, επαγγελματικές ενώσεις και μεγάλους χρήστες μουσικής
σε μεγάλες πόλεις της χώρας (Πάτρα, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Πύργο, Ιωάννινα κ.α) και στην Αθήνα
συναντήσεις με μεγάλες επιχειρήσεις (αλυσίδες καταστημάτων, εμπορικούς συλλόγους κ.α.).
Συμμετοχή και παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
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ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
Για την αδειοδότηση των συναυλιών αναπτύχθηκαν οι κάτωθι δραστηριότητες:
▪

▪
▪
▪

Αναζήτηση συναυλιών και αντίστοιχων διοργανωτών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού, ακόμη και πριν την έναρξη της λειτουργίας της ΕΥΕΔ, προκειμένου να
τιμολογηθούν οι διοργανωτές. Καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πελατών
της ΕΥΕΔ (CRM).
Σύνταξη και αποστολή ενημερωτικής επιστολής προς ενεργούς διοργανωτές συναυλιών μουσικής
για τη σύσταση και λειτουργία της ΕΥΕΔ και τις υποχρεώσεις τους.
Συναντήσεις με τον Σύνδεσμο Διοργανωτών Συναυλιών (επεξεργασία προτάσεων συνεργασίας) και
με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς διοργάνωσης συναυλιών.
Αποστολές ενημερωτικών επιστολών και τηλεφωνικές επικοινωνίες με όλους τους Δήμους, τα
Νομικά Πρόσωπα των Δήμων και τις Περιφέρειες για τις υποχρεώσεις τους ως χρήστες μουσικής
(εκδηλώσεις, συναυλίες κλπ.).

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Ενδεικτικά τις κύριες δραστηριότητες του τομέα Ραδιοτηλεοπτικών μέσων για το έτος 2018 αποτέλεσαν
τα κάτωθι:
▪

▪
▪
▪

Μελέτη και διαμόρφωση όρων για την κατάρτιση διαφορετικών συμβάσεων για ραδιοτηλεοπτικά
μέσα ανάλογα με το χαρακτήρα τους (δημοτικά R/TV Αττικής, περιφερειακά δημοτικά R/TV,
ιδιωτικά R/TV κλπ).
Διαμόρφωση αρχείου οικονομικών στοιχείων ραδιοτηλεοπτικών μέσων.
Αποστολή ενημερωτικών επιστολών σε όλες τις κατηγορίες R/TV για γνωστοποίηση λειτουργίας
ΕΥΕΔ.
Ενημερωτικές συναντήσεις και συλλογικές διαπραγματεύσεις με αντιπροσωπευτικές ενώσεις
ραδιοτηλεοπτικών μέσων.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΕΣΑ (ON-LINE)
H ΕΥΕΔ προχώρησε στην επικοινωνία (ηλεκτρονική, τηλεφωνική) και προετοιμασία των όρων
συμβάσεων αδειοδότησης των Ψηφιακών παρόχων μουσικής ως κατωτέρω:
▪
▪
▪
▪

με διεθνείς Ψηφιακούς Παρόχους μουσικής, για την αδειοδότηση της χρήσης του ρεπερτορίου της
ΕΥΕΔ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
με Τοπικούς (local) Ψηφιακούς Παρόχους Μουσικής για την αδειοδότηση της χρήσης του
ρεπερτορίου της ΕΥΕΔ.
με εταιρείες που διαθέτουν μουσική στα καταστήματα για Δημόσια Εκτέλεση (Background Music
Services).
με παρόχους περιεχομένου συνδρομητικού τηλεοπτικού προγράμματος.
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ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΕΥΕΔ προχώρησε στην επικοινωνία με παραγωγούς φορέων ήχου ή/και ήχου και εικόνας, εργοστάσια
παραγωγής, εταιρίες έκδοσης εντύπων με στόχο αφενός μεν την εκ των υστέρων αδειοδότηση των
φορέων ήχου που κυκλοφόρησαν από 01/01/2018, αφετέρου για την οργάνωση της αγοράς και τον
καθορισμό διαδικασιών για τις νέες κυκλοφορίες.
Παράλληλα, έγινε προετοιμασία των όρων της σύμβασης για τους παραγωγούς φωνογραφημάτων μελών του ελληνικού παραρτήματος του IFPI (Παγκόσμια Ομοσπονδία Βιομηχανίας Ηχογραφημάτων).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
Για τη λειτουργία της νεοσυσταθείσας υπηρεσίας, απαιτείτο η δημιουργία Windows Domain, η
ανάπτυξη διαδραστικής ιστοσελίδας με τυποποιημένες φόρμες προς τα εκπροσωπούμενα μέλη και η
δημιουργία νέων υποδομών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Για την βέλτιστη παρακολούθηση των δικαιωμάτων που συλλέγει από την αγορά αλλά και για την
καλύτερη υποστήριξη των εμπορικών τομέων της, η ΕΥΕΔ προχώρησε στην προμήθεια και
παραμετροποίηση ενός νέου λογισμικού συστήματος ERP, βάσει των εμπορικών και λογιστικών της
αναγκών.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της ταχείας ανταπόκρισής της στις αρμοδιότητές της, προέβη στη μίσθωση του
πληροφοριακού συστήματος τεκμηρίωσης των έργων των δικαιούχων που τηρούσε η ΑΟΔ του άρθρου
50, έως την ανασύνθεση του αρχείου των έργων των εκπροσωπούμενων από την ΕΥΕΔ δικαιούχων της,
με ταυτόχρονη ανάπτυξη των αναγκαίων πληροφοριακών εφαρμογών.
Εντός του 2019, η ΕΥΕΔ προχώρησε στην ανάπτυξη CRM συστήματος για την υποστήριξη της εμπορικής
δραστηριότητας και την παρακολούθηση του πελατολογίου της, ενώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία
καταγραφής αναγκών-απαιτήσεων για τη δημιουργία/προμήθεια νέου εξιδεικευμένου συστήματος
διαχείρισης τεκμηρίωσης-διανομής δικαιωμάτων και υποστήριξης των επιχειρησιακών λειτουργιών των
τομέων δραστηριότητας και των χρηστών μουσικής του εκπροσωπούμενου από την Ε.Υ.Ε.Δ.
ρεπερτορίου.
Παράλληλα, προέβη μεταβατικά στην ανάπτυξη πληροφοριακών εφαρμογών για την διαχείριση της
τεκμηρίωσης των έργων των δικαιούχων, την υποδοχή των δεδομένων χρήσης των έργων από τους
χρήστες μουσικής και την διανομή των αναλογούντων στην χρήση των έργων δικαιωμάτων.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Ο τομέας τεκμηρίωσης των εκπροσωπούμενων από την ΕΥΕΔ έργων των δικαιούχων της καταγράφει τα
στοιχεία ταυτότητας ενός μουσικού έργου, έτσι ώστε όταν γίνεται χρήση του έργου να απονέμονται τα
πνευματικά δικαιώματα στους συγκεκριμένους δημιουργούς/δικαιούχους.
Στο πλαίσιο αυτό ο τομέας τεκμηρίωσης προέβη στις κάτωθι εργασίες:
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▪
▪
▪

Καταγραφή των έργων των εκπροσωπούμενων από την ΕΥΕΔ δικαιούχων και διαρκής ενημέρωση
του πληροφοριακού συστήματος με τα νέα έργα.
Διαχείριση δηλώσεων νέων μουσικών έργων και νέων οπτικοακουστικών έργων από μέλη μας.
Επεξεργασία και τεκμηρίωση των label copies για τους τομείς Μηχανικών δικαιωμάτων, των
συναυλιών, των cue sheets κινηματογραφικών έργων, των επιγγραμμικών χρήσεων κ.α.

MARKETING & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για την ενημέρωση και παρουσίαση στο εξωτερικό περιβάλλον της λειτουργίας της ΕΥΕΔ και την ενίσχυση
και προβολή της δημόσιας εικόνας στους δημιουργούς και δικαιούχους δικαιωμάτων, συνεργάτες,
πελάτες, θεσμικούς φορείς και στο ευρύτερο κοινό, σε Ελλάδα και εξωτερικό, έγιναν οι ακόλουθες
επικοινωνιακές ενέργειες:
Επικοινωνιακές δράσεις στην Ελλάδα
▪
▪

▪

▪
▪

Αποστολή δελτίων τύπου & ανακοινώσεων της ΕΥΕΔ στα μέλη της, σε αλλοδαπούς Οργανισμούς
Συλλογικής διαχείρισης και σε ΜΜΕ.
Δημιουργία λογοτύπου και σχεδιασμός αυτοτελούς ταυτότητας ΕΥΕΔ (επιστολόχαρτα, φάκελοι,
banners με προωθητικά μηνύματα για τα πνευματικά δικαιώματα και τους δημιουργούς μουσικής
κ.α.).
Δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων για την ενημέρωση χρηστών μουσικής. Τα φυλλάδια
διατίθενται από τους εξωτερικούς συνεργάτες της ΕΥΕΔ στις επιτόπιες ενημερώσεις τους στις
επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μουσική.
Δημιουργία περιεχομένου και επικαιροποίησή του για την ιστοσελίδα της ΕΥΕΔ και τη σελίδα στο
μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Facebook», ανάρτηση ανακοινώσεων, δελτίων τύπου και ειδήσεων.
Συμμετοχή με περίπτερο στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνιακές δράσεις στο εξωτερικό
▪

▪

Συναντήσεις εκπροσώπων ΕΥΕΔ με εκπροσώπους αλλοδαπών ΟΣΔ:
o Συνάντηση στα γραφεία του Γαλλικού ΟΣΔ SACEM και της CISAC (Παγκόσμια Ομοσπονδία
ΟΣΔ) στο Παρίσι. Παρουσίαση πλάνου ανάπτυξης ΕΥΕΔ και διερεύνηση πιθανής συνεργασίας
μεταξύ CISAC και ΕΥΕΔ.
o Συνάντηση εκπροσώπων Universal στα γραφεία της ΕΥΕΔ και υπογραφή σύμβασης μεταξύ
ΕΥΕΔ και Universal Music Publishing (UMP).
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η Universal υπέγραψε σύμβαση με
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στην Ελλάδα, καθώς μέχρι πρότινος διατηρούσε το
δικαίωμά της να ορίζει ανεξάρτητα τους όρους συνεργασίας της για την εκπροσώπηση του
καταλόγου της.
o Συνάντηση με εκπρόσωπο της PRS for Music (ΟΣΔ Μ. Βρεττανίας) στα γραφεία της ΕΥΕΔ με
θέμα ενημέρωση για τις εξελίξεις στη συλλογικής διαχείριση στην Ελλάδα και διερεύνηση
πιθανής συνεργασίας με την PRS for Music.
Συμμετοχή εκπροσώπων ΕΥΕΔ στο Διεθνές Συνέδριο των Εκδοτών Μουσικής που
πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι.
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▪

Συνεργασία με CISAC και ΒΙΕΜ (Ένωση Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης Μηχανικών
Δικαιωμάτων) για την υποβολή αίτησης εισδοχής της ΕΥΕΔ ως μέλος.

1.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Η ΕΥΕΔ δεν αρνήθηκε να χορηγήσει άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 22 του Ν.
4481/2017.

1.4 ΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
1.4.1.ΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ
1.
Με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4531/2018 τροποποιήθηκε το άρθρο 69 (Σύσταση
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας) του ν. 2121/1993 και προστέθηκε στις αρμοδιότητες του ΟΠΙ η
κάτωθι:
«Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάκλησης άδειας λειτουργίας οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή
ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50 του ν. 4481/2017 (Α΄ 100), μπορεί σύμφωνα με το
άρθρο 51Α του ν. 4481/2017 να ανατίθεται στον ΟΠΙ, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του ΟΠΙ, εκτάκτως και προσωρινά, με σκοπό τη διασφάλιση της
είσπραξης και διανομής των δικαιωμάτων των δικαιούχων και την τήρηση της νομιμότητας χρήσης
πνευματικών έργων, η διαχείριση των δικαιωμάτων των δικαιούχων - μελών του οργανισμού ή της
οντότητας του άρθρου 50 του ν. 4481/2017 (Α΄ 100), η άδεια του οποίου ανακλήθηκε, για χρονικό
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη, έως ότου τη συλλογική διαχείριση αναλάβει άλλος
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης».
Με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4531/2018 τροποποιήθηκε το άρθρο 2 (ΣΚΟΠΟΙ) του ΠΔ 311/1994
(ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ") και προστέθηκε στους σκοπούς του ΟΠΙ
περίπτωση (γ) όπου ορίζονται τα εξής: «γ)Η έκτακτη διαχείριση των δικαιωμάτων των δικαιούχων μελών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50 του ν.
4481/2017 (Α΄ 100), η άδεια του οποίου ανακλήθηκε και η σύναψη νέων συμβάσεων ανάθεσης και
εκπροσώπησης με δικαιούχους, με σκοπό τη διασφάλιση της είσπραξης και διανομής των δικαιωμάτων
των δικαιούχων και την τήρηση της νομιμότητας χρήσης πνευματικών έργων».
Με την παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4531/2018 προτέθηκε παράγραφος 3 στο άρθρο 11 (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠ.Ι) του ΠΔ 311/1994 (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ")
και συστάθηκε στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας η Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης
δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ), η αρμοδιότητα της οποίας περιγράφεται ως κατωτέρω:
«3.Συστήνεται στον ΟΠΙ Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων με αρμοδιότητα την άσκηση
όλων των αναγκαίων ενεργειών για την έκτακτη διαχείριση των δικαιωμάτων των δικαιούχων - μελών
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50 του ν.
4481/2017 (Α΄ 100), η άδεια του οποίου ανακλήθηκε, τη σύναψη νέων συμβάσεων ανάθεσης και
εκπροσώπησης με δικαιούχους, την είσπραξη, διανομή και απόδοση των δικαιωμάτων των δικαιούχων,
την τήρηση της νομιμότητας χρήσης πνευματικών έργων και την ενημέρωση των δικαιούχων για την
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πορεία και το έργο της έκτακτης διαχείρισης των δικαιωμάτων τους. Η Ειδική Υπηρεσία έκτακτης
διαχείρισης δικαιωμάτων λειτουργεί για όσο χρόνο ο ΟΠΙ ασκεί τα καθήκοντα του άρθρου 51Α του ν.
4481/2017, υπάγεται απευθείας στο Δ.Σ. του ΟΠΙ και εποπτεύεται από αυτό. Η Ειδική Υπηρεσία
διοικείται από το πρόσωπο που διορίζεται επικεφαλής της (προσωρινός διαχειριστής)».
Με το άρθρο 51Α του ν. 4481/2017, όπως ισχύει, προβλέφθηκαν τα εξής:
«1. Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας λειτουργίας οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητης
οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η
διαχείριση των δικαιωμάτων των δικαιούχων ανατίθεται στον ΟΠΙ, εκτάκτως και προσωρινά, μέχρις ότου
τη συλλογική διαχείριση αναλάβει άλλος οργανισμός και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί
να υπερβεί τα δύο (2) έτη. Τα καθήκοντα αυτά ασκεί η Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης
δικαιωμάτων της παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ. 311/1994 (Α΄ 165). Με την ίδια απόφαση διορίζεται
προσωρινός διαχειριστής, ο οποίος έχει την ευθύνη διαχείρισης των δικαιωμάτων των δικαιούχων. Ως
προσωρινός διαχειριστής επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ανάλογης επαγγελματικής
εμπειρίας σε οικονομικά ή νομικά θέματα. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι και υπάλληλος του
Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οπότε θεωρείται αυτοδίκαια αποσπασμένος στη θέση αυτή
για το χρονικό διάστημα άσκησης των καθηκόντων του. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση
αυτή λογίζεται, ως προς όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Μετά τη
λήξη της θητείας του, ο διορισθείς επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχε πριν την τοποθέτησή
του. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΙ, μετά από εισήγηση του προσωρινού διαχειριστή, συνάπτονται οι
αναγκαίες για την έκτακτη διαχείριση συμβάσεις έργου και συμβάσεις προμηθειών ή παροχής
υπηρεσιών, οι οποίες έχουν έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα, κατά παρέκκλιση του Κανονισμού
Προμηθειών του ΟΠΙ, ενώ εξαιρούνται και από τις γενικές ή ειδικές διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
και του ν. 4413/2016 (Α΄ 148). Για την υποβοήθηση του έργου του προσωρινού διαχειριστή, ο ΟΠΙ
δύναται, μετά από πρόταση του προσωρινού διαχειριστή, να συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών
με νομικούς, οικονομικούς ή τεχνικούς συμβούλους, καθώς και με προσωπικό διοικητικής υποστήριξης,
ύστερα από έγκριση των προσώπων και της αμοιβής τους από το Δ.Σ. του ΟΠΙ. Η διάρκεια των συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών δεν δύναται να υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια της έκτακτης διαχείρισης. Με την
απόφαση του πρώτου εδαφίου μεταβιβάζονται στον ΟΠΙ τα χρηματικά ποσά που τηρούνται στους
χωριστούς ειδικούς λογαριασμούς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 για να τα
αποδώσει στους δικαιούχους. Για τον ίδιο σκοπό μεταβιβάζονται στον ΟΠΙ τυχόν αξιόγραφα και λοιποί
άυλοι τίτλοι, οι οποίοι αφορούν σε δικαιώματα δικαιούχων. Κατά την εξόφληση των τίτλων αυτών
αφαιρείται το ποσό της προμήθειας που ίσχυε κατά το χρόνο της ανάκλησης της άδειας του οργανισμού
συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50, το οποίο καταβάλλεται
στον εν λόγω οργανισμό ή οντότητα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται η αμοιβή του προσωρινού
διαχειριστή, ο τρόπος εκτέλεσης και οι διατυπώσεις έναρξης και λήξης άσκησης των καθηκόντων του και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ο προσωρινός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει εξαμηνιαία
έκθεση πεπραγμένων στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΙ και στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Οι συμβάσεις ανάθεσης και εκπροσώπησης του οργανισμού ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης
του άρθρου 50, του οποίου η άδεια ανακλήθηκε, λύονται αυτοδικαίως. Από τη δημοσίευση της
απόφασης της παραγράφου 1, θεωρείται αυτοδικαίως ότι συνάπτονται νέες όμοιες συμβάσεις μεταξύ
των δικαιούχων και του ΟΠΙ, καθώς και των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και του ΟΠΙ, για το
χρονικό διάστημα που υπολείπεται στην προηγούμενη σύμβαση, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τη
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διάρκεια της έκτακτης διαχείρισης. Οι δικαιούχοι και οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης έχουν
δικαίωμα να αντιταχθούν στην παραπάνω ανάθεση και εκπροσώπηση από τον ΟΠΙ εντός εξήντα (60)
ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1, κοινοποιώντας εγγράφως στον ΟΠΙ
δήλωσή τους ότι δεν επιθυμούν να εκπροσωπηθούν από αυτόν. Οι δικαιούχοι και οι οργανισμοί
συλλογικής διαχείρισης ενημερώνονται από την Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων για
τη δυνατότητά τους αυτή με κάθε πρόσφορο μέσο. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας εφαρμόζεται η
παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4481/2017.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος νόμου και των άρθρων 18, 35 παρ. 7, 49 και 69 παρ. 2 του ν.
2121/1993 (Α΄ 25) ισχύουν και υπέρ της έκτακτης διαχείρισης των δικαιωμάτων από τον ΟΠΙ.
4. Στην Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον
παρόντα νόμο, στο βαθμό που αυτά είναι συμβατά με το σκοπό της έκτακτης διαχείρισης. Στο πλαίσιο
της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας και για όσο χρόνο διαρκεί η έκτακτη διαχείριση, λειτουργεί γενική
συνέλευση μελών και εποπτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 9 και 10 για τους
ΟΣΔ. Ρητά εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2
και η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9, όσον αφορά στην εκλογή και την παύση μελών
διοικητικού συμβουλίου, στον ορισμό γενικού διευθυντή, αμοιβής αυτών, καθώς και αμοιβής των μελών
του εποπτικού συμβουλίου.
5. Κατά τη διάρκεια της έκτακτης διαχείρισης της παραγράφου 1, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης
ή η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50, η άδεια του οποίου ανακλήθηκε, υποχρεούται να
επιτρέπει χωρίς κανέναν περιορισμό την πρόσβαση προσώπων εξουσιοδοτημένων από τον ΟΠΙ στο
φυσικό, ψηφιοποιημένο και ψηφιακό αρχείο τεκμηρίωσης ή/και έργων των δικαιούχων που
εκπροσωπούσε κατά το χρόνο ανάκλησης της άδειας, καθώς και σε κάθε άλλο αρχείο που είναι
απαραίτητο για το έργο της διαχείρισης των δικαιωμάτων. Για τους σκοπούς της έκτακτης διαχείρισης
και της εποπτείας, ο ΟΠΙ καθίσταται νόμιμος χρήστης των αρχείων. Ως πρόσβαση νοείται και η
δυνατότητα εγκατάστασης προσώπων εξουσιοδοτημένων από τον ΟΠΙ στις εγκαταστάσεις του
οργανισμού ή της ανεξάρτητης οντότητας του άρθρου 50 για τον ανωτέρω σκοπό. Ο ΟΠΙ λαμβάνει όλα
τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του φυσικού, ψηφιοποιημένου
και ψηφιακού αρχείου τεκμηρίωσης ή/και έργων των δικαιούχων του οργανισμού ή της ανεξάρτητης
οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50, η άδεια του οποίου ανακλήθηκε και οι αρμόδιες αρχές
υποχρεούνται να συνδράμουν προς τους ανωτέρω σκοπούς. Ο ΟΠΙ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
καταστροφή ή αλλοίωση του φυσικού, ψηφιοποιημένου και ψηφιακού αρχείου τεκμηρίωσης ή/και
έργων των δικαιούχων για οποιαδήποτε αιτία, εκτός από δόλο ή βαριά αμέλεια.
6. Όποιος εμποδίζει, παρακωλύει με κάθε τρόπο ή μέσο, αρνείται την πρόσβαση στα αρχεία της
παραγράφου 5, αποκρύπτει ή αφαιρεί έγγραφα και στοιχεία και με τις πράξεις του αυτές καθυστερεί,
δυσχεραίνει ή αναιρεί το ως άνω έργο του ΟΠΙ, τιμωρείται με φυλάκιση έως τριών (3) ετών και με
χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
7. Σε περίπτωση εκποίησης ή μεταβίβασης του αρχείου της προηγούμενης παραγράφου για οποιαδήποτε
αιτία, το ελληνικό Δημόσιο έχει δικαίωμα προτίμησης.
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8. Η γενική συνέλευση των μελών της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης διαχείρισης αποφασίζει για τον
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών μεταφέρεται η δραστηριότητα της
Ειδικής Υπηρεσίας στο διάδοχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και ρυθμίζονται τα θέματα
αποτίμησης αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων και ο τρόπος καταβολής του ποσού που τυχόν
προκύψει από το διάδοχο οργανισμό προς τον ΟΠΙ.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκρίνεται το ύψος
του ποσού της έκτακτης επιχορήγησης στον ΟΠΙ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για τα έκτακτα και
προσωρινά καθήκοντα που αναλαμβάνει η Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων δυνάμει
του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω επιχορήγηση δεν επηρεάζει το χαρακτήρα της νομικής φύσης του ΟΠΙ,
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 2121/1993 (όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου
45 του Ν. 4531/2018).
10. Η ανάθεση της διαχείρισης δικαιωμάτων των δικαιούχων στον ΟΠΙ εκτάκτως και προσωρινά
σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν συνιστά μεταβίβαση περιουσίας κατ’ άρθρο 479 ΑΚ, του οργανισμού
συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50, η άδεια του οποίου
ανακλήθηκε, στον ΟΠΙ. Ο ΟΠΙ δεν καθίσταται καθολικός ή ειδικός διάδοχος του οργανισμού συλλογικής
διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από
την 5.4.2018, (όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 85 του Ν. 4609/2019)».
Την 17-5-2018, δυνάμει της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γρ. Υπ. 224747/4952/15.05.2018 (ΦΕΚ Β 1767/17.05.2018),
υπουργικής απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της
Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης του άρθρου 50 του ν. 4481/2017 με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΕΠΙ Α.Ε.»,
για τους λόγους που αναφέρονται επ’ αυτής και συγκεκριμένα γιατί τεκμηριώνεται έλλειψη
βιωσιμότητας και αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης των δικαιωμάτων των δικαιούχων που
εκπροσωπεί.
Σε συνέχεια των ως άνω νομοθετικών προβλέψεων δυνάμει της κατά νομοθετική εξουσιοδότηση υπ’
αριθ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ/262844/ 18408/ 13772 /689/04.06.2018 (ΦΕΚ Β΄.
2085/07.06.2018) απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ανατέθηκε στον ΟΠΙ και
ειδικότερα στην Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) της παρ. 3 του άρθρου 11
του π.δ/τος 311/1994 και του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017, όπως ισχύουν, η διαχείριση των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων της ΑΟΔ του άρθρου 50 (ΑΕΠΙ Α.Ε.), η άδεια της
οποίας ανακλήθηκε οριστικά, εκτάκτως και προσωρινά, μέχρις ότου τη συλλογική διαχείριση αναλάβει
άλλος οργανισμός και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη. Με την
ίδια απόφαση διορίσθηκε ως προσωρινή διαχειρίστρια της ΕΥΕΔ η προϊσταμένη επιθεωρήτρια Δημόσιας
Διοίκησης, Μαρία Βλάχου του Μιχαήλ.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ΕΥΕΔ αποτελεί υπηρεσία του ΟΠΙ, η οποία συστάθηκε και λειτουργεί
βάσει των ως άνω νομοθετικών διατάξεων και αποφάσεων, εκτάκτως και προσωρινά και για χρονικό
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.
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2.
Η οργανωτική δομή και ο τρόπος λειτουργίας της ΕΥΕΔ διέπεται από τις ως άνω διατάξεις και
αποφάσεις, τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και τις διατάξεις του ν. 4481/2017, στο βαθμό που αυτές είναι
συμβατές με το σκοπό της έκτακτης διαχείρισης.
3.
Η ΕΥΕΔ εκπροσωπεί δημιουργούς και δικαιούχους έργων μουσικής, δηλ. συνθέτες μουσικής,
στιχουργούς, κληρονόμους και δικαιούχους αυτών, καθώς και εκδότες μουσικής. Διαχειρίζεται και
προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα εκείνων οι οποίοι της έχουν αναθέσει τη διαχείριση των
δικαιωμάτων τους, καταρτίζει αμοιβολόγια προσδιορίζοντας την κατάλληλη αμοιβή για τη χρήση των
έργων μουσικής, αδειοδοτεί τους χρήστες μουσικής και εισπράττει τις σχετικές αμοιβές, συνάπτει
συμβάσεις ανάθεσης με δικαιούχους και εκπροσώπησης με αλλοδαπούς οργανισμούς συλλογικής
διαχείρισης, συνάπτει συλλογικές συμβάσεις με αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών, προβαίνει σε
κάθε δικαστική και εξώδικη ενέργεια για την προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων, προβαίνει σε
διανομές δικαιωμάτων στους δικαιούχους κλπ.
4.
Οι εξουσίες / δικαιώματα που διαχειρίζεται και προστατεύει η ΕΥΕΔ αφορούν το γενικό́
εκτελεστικό́ δικαίωμα, το δικαίωμα ραδιοφωνικής μετάδοσης, το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης των
ραδιοφωνικά́ μεταδιδόμενων έργων, το δικαίωμα τηλεοπτικής μετάδοσης, το δικαίωμα δημόσιας
εκτέλεσης τηλεοπτικά́ μεταδιδόμενων έργων, το δικαίωμα κινηματογραφικής προβολής, το δικαίωμα
μηχανικής αναπαραγωγής και διάθεσης, το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης μηχανικά́ αναπαραχθέντων
έργων, το δικαίωμα κινηματογραφικής παραγωγής, το δικαίωμα παραγωγής, αναπαραγωγής και
διάθεσης υλικών φορέων εγγραφής εικόνας, το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης υλικών φορέων εικόνας,
το δικαίωμα online (μέσω Δικτύων) διαδραστικής (interactive) χρήσης μουσικής, το δικαίωμα online
(μέσω Δικτύων) μη διαδραστικής (non interactive) χρήσης μουσικής, το δικαίωμα από υπηρεσίες
παροχής μουσικής (εκμίσθωσης υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας – renting – streaming
background music service) και το δικαίωμα από τρόπους εκμετάλλευσης που προκύπτουν από την
τεχνική εξέλιξη ή από μελλοντικές νομοθετικές μεταβολές. Επίσης, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής
συλλογικής διαχείρισης, η ΕΥΕΔ εισπράττει και την εύλογη αμοιβή για ιδιωτική αναπαραγωγή.
5.
Η δραστηριότητα της ΕΥΕΔ είναι μη κερδοσκοπική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του
ν. 2121/1993 και λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και της λογοδοσίας των
προσώπων που διαχειρίζονται και προστατεύουν τα περιουσιακά δικαιώματα των δικαιούχων, κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να μην εισάγονται οποιουδήποτε είδους διακρίσεις.
6. Η ΕΥΕΔ διοικείται από την προσωρινή της διαχειρίστρια η οποία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
▪

τη δόμηση και τήρηση του αρχείου τεκμηρίωσης των έργων των μελών, της Ειδικής Υπηρεσίας
έκτακτης διαχείρισης και των αλλοδαπών ΟΣΔ, οι οποίοι θα εκπροσωπούνται από τον ΟΠΙ, με
την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017,

▪

την οργάνωση της είσπραξης των δικαιωμάτων των μελών από όλες τις πηγές που
υποχρεούνται να καταβάλλουν αμοιβή για τη χρήση των έργων των δικαιούχων πνευματικών
δικαιωμάτων,

▪

την οργάνωση και διαχείριση των προβλεπόμενων στο ν. 4481/2017 για την διανομή των
εσόδων από δικαιώματα στους δικαιούχους – μέλη, τη διοικητική οργάνωση της Ειδικής
Υπηρεσίας έκτακτης διαχείρισης κατά τρόπο ώστε να υπηρετείται η άσκηση των ανωτέρω
αρμοδιοτήτων,

▪

τη μέριμνα για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, μετά την πάροδο της
προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017,
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▪

τη μέριμνα για την εφαρμογή από την Ειδική Υπηρεσία των προβλεπομένων στην παρ. 4 του
άρθρου 51Α του ν. 4481/2017.

Η προσωρινή διαχειρίστρια της ΕΥΕΔ υποβάλει εξαμηνιαία έκθεση πεπραγμένων στο διοικητικό
συμβούλιο του ΟΠΙ και στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το ΔΣ του ΟΠΙ αποφασίζει, κατόπιν
εισήγησης της προσωρινής διαχειρίστριας, τη σύναψη των αναγκαίων για την έκτακτη διαχείριση
συμβάσεων έργου, προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν έκτακτο και κατεπείγοντα
χαρακτήρα.
7.
Στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ, λειτουργεί Γενική Συνέλευση των μελών της, η οποία είναι αρμόδια να
λαμβάνει αποφάσεις για σημαντικά θέματα που αναφέρονται στο νόμο, όπως η εκλογή του Εποπτικού
Συμβουλίου, ο καθορισμός των κρατήσεων για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης, τον κανονισμό
διανομής των δικαιωμάτων, τη χρήση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν κλπ. Οι
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δημοκρατικά, με κλιμακούμενη δύναμη ψήφων
ανάλογα με το εισόδημα του κάθε μέλους, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις θα είναι προς την
κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των περιουσιακών δικαιωμάτων των μελών.
8.
Επίσης, στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ, λειτουργεί εννεαμελές Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται
από τη Γενική Συνέλευση, αποτελείται από έξι (6) δημιουργούς και τρεις (3) εκδότες μουσικής και έχει
ως αρμοδιότητα τον ουσιαστικό έλεγχο των αποφάσεων της προσωρινής διαχειρίστριας και των λοιπών
προσώπων που διαχειρίζονται τις δραστηριότητες της ΕΥΕΔ και της τήρησης των διατάξεων του νόμου.
Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου έχουν υποβάλλει τις προβλεπόμενες εκ του νόμου υπεύθυνες
δηλώσεις ότι δεν έχουν ιδιότητες οι οποίες να είναι αντίθετες προς τα συμφέροντα της ΕΥΕΔ.
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Δημόσια
Εκτέλεση

Τμήμα
Αδειοδότησης

Δίκτυο Εξωτερικών
συνεργατών

Συναυλίες

Εμπορικός
Τομέας Α

R / TV

Επιγραμμικά
Μέσα

Συγχρονισμό
ς
IT

Διανομή

Ιδιωτικό
αντίγραφο

Μηχανική
Αναπαραγω
γή

Νομική
Υπηρεσία

Λογιστήριο

Νομική Υπηρεσία
Διεθνών θεμάτων

Τεκμηρίωση

Μαρκετινγκ &
Επικοινωνία

Τομέας
Λειτουργιών

Τμήμα Μελών

Υπεύθυνος
Εκτελεστικών
Λειτουργιών

Προσωρινή
Διαχειρίστρια

Εμπορικός
Τομέας Β

Εποπτικό
Συμβούλιο

Γενική Συνέλευση
Μελών

Ανθρώπινο
Δυναμικό

Προμήθειες &
Διαχείριση
εγκαταστάσεων

Τμήμα Τιμολόγησης &
Οικονομικής
Παρακολούθησης
Εξωτ. Συνεργατών

Πιστωτικός
Έλεγχος

Τομέας
Διοικητικού
Οικονομικός
Τομέας

Αλληλογραφία

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΕΔ
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1.4.2 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
1.4.2.1 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
Η ΕΥΕΔ διοικείται από την Προσωρινή Διαχειρίστρια και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ρητά
ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΥΕΦ/262844/18408/13772/689/04.06.2018 (ΦΕΚ Β΄. 2085/07.06.2018) περί του διορισμού της.

1.4.2.2 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΥΕΔ αποφασίζει κατ’ αποκλειστική αρμοδιότητα για:
α. την εκλογή του Εποπτικού Συμβουλίου,
β. τον τρόπο διανομής των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους και τον κανονισμό διανομής
δικαιωμάτων,
γ. τις βασικές αρχές για τη χρήση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν,
δ. την επενδυτική πολιτική για τα έσοδα από τα δικαιώματα και για τα έσοδα που προκύπτουν από
την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 4 του άρθρου 17
και την παράγραφο 7 του άρθρου 19 του Ν. 4481/2017,
ε. τις κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί εσόδων που προκύπτουν από την
επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 18,
στ. τη χρήση των εσόδων από τα δικαιώματα και των εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση
εσόδων από τα δικαιώματα ως προς τον τρόπο, το χρόνο ή οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια,
ζ. τη χρήση ανά περίπτωση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν εντός των βασικών
αρχών της περίπτωσης δ΄ που έχουν ήδη αποφασιστεί,
η. τον τρόπο διαχείρισης των πιθανών περιπτώσεων που μπορεί να επηρεάσουν την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων και την επίτευξη των στόχων του οργανισμού (πολιτική για τη διαχείριση κινδύνου),
θ. την έγκριση οποιασδήποτε κτήσης, πώλησης ή υποθήκευσης ακινήτων,
ι. την έγκριση συγχωνεύσεων και συμμαχιών, σύστασης θυγατρικών και εξαγοράς άλλων οντοτήτων
ή απόκτησης μετοχών ή δικαιωμάτων σε άλλες οντότητες,
ια. την έγκριση λήψης και χορήγησης δανείων ή της παροχής ασφάλειας για δάνεια,
ιβ. την κατάρτιση των κατά το άρθρο 14 του Ν. 4481/2017 όρων σχετικά με τη χορήγηση αδειών μη
εμπορικής χρήσης των δικαιωμάτων τους,
ιγ. οποιοδήποτε επιπλέον ζήτημα που προβλέπεται στον νόμο.

1.4.2.3 ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΥΕΔ διαθέτει εννεαμελές Εποπτικό Συμβούλιο το οποίο, έχει εκλεγεί από τη
Γενική Συνέλευση των μελών της, αποτελείται από έξι (6) δημιουργούς και τρεις (3) εκδότες μουσικής,
συνέρχεται τακτικά, μία φορά το μήνα και έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες:
α. την άσκηση των εξουσιών που του έχουν εκχωρηθεί από τη γενική συνέλευση των μελών δυνάμει
της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 4481/2017,
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β. Την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και της εκτέλεσης των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων
της Προσωρινής Διαχειρίστριας, των επικεφαλής των τμημάτων και των προσώπων εκείνων στα
οποία έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα και αρμοδιότητες.
γ. την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μελών και
ιδίως, των αρμοδιοτήτων που παρατίθενται στις περιπτώσεις γ΄ έως στ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 9,
δ. την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 54 του ν. 4481/2017.
Όλα τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου υποβάλλουν στην γενική Συνέλευση των μελών ετήσια
ατομική δήλωση σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 31.
Η θητεία του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΥΕΔ διαρκεί όσο διαρκεί και η ΕΥΕΔ.
Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΥΕΔ, που εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών, την
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018, και συγκροτήθηκαν σε σώμα με τις παρακάτω ιδιότητες όπως αποφασίστηκε
στη συνεδρίαση της 25ης Οκτωβρίου 2018, είναι τα ακόλουθα:
Πρόεδρος:

Φοίβος Δεληβοριάς, συνθέτης- στιχουργός

Αντιπρόεδρος: Άλκηστις Τσίκλου, εκπρόσωπος Warner/ Chappell Music Hellas
Γραμματέας:

Μαρία Φασουλάκη, στιχουργός

Μέλη:

Πάνος Φαλάρας, στιχουργός
Χρήστος Νικολόπουλος, συνθέτης- στιχουργός
Παρασκευάς Καρασούλος, στιχουργός
Κώστας Καλδάρας, συνθέτης- στιχουργός
Βιργινία Κόκιου, εκπρόσωπος Universal Music Publishing
Βασιλική Γκίνη, εκπρόσωπος Media Music Publishing

1.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Η ΕΥΕΔ είναι υπηρεσία του ΟΠΙ και δεν ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει από άλλον
Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης ή Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης, ή άλλη νομική οντότητα
οποιασδήποτε μορφής (πλην του ΟΠΙ), ούτε ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει άλλον Οργανισμό
Συλλογικής Διαχείρισης ή Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης ή άλλη νομική οντότητα οποιασδήποτε
μορφής.

Σελίδα | 21
Έκθεση Διαφάνειας ΕΥΕΔ 2018

1.6 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ
Η πρώτη απόφαση που έλαβαν τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου στην συνεδρίαση της 25ης
Οκτωβρίου 2018 ήταν η εθελοντική και χωρίς αμοιβή εργασία τους για το σκοπό αυτό.
Παράλληλα, η Προσωρινή Διαχειρίστρια λαμβάνει τις αποδοχές της θέσης της Προϊσταμένης
Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης από το φορέα που μισθοδοτείται. Δεν λαμβάνει καμία πρόσθετη
αμοιβή για την εκτέλεση των καθηκόντων της, ενώ υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη (παρ. 1 του
άρθρου 51 Α του Ν. 4481/2017) που ποτέ δεν ενεργοποιήθηκε.
Συνεπώς δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση του προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ για αμοιβές μελών Εποπτικού
Συμβουλίου και της Προσωρινής Διαχειρίστριας.
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2. ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
2.1 ΈΣΟΔΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Οι πηγές εσόδων της ΕΥΕΔ είναι οι κάτωθι:
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Η ΕΥΕΔ χορηγεί «λευκή άδεια», δηλαδή όχι άδεια χρήσης για έργο προς έργο, για τη χρήση του συνόλου
του ρεπερτορίου που εκπροσωπεί. Η τιμολόγηση των δικαιωμάτων διαφέρει ανάλογα με το χώρο,
γεωγραφική περιοχή, περίοδο λειτουργίας, εμβαδόν και τον τρόπο μετάδοσης των μουσικών έργων κτλ.
(αμοιβολόγιο ΕΥΕΔ https://www.opi.gr/index.php/osd/amoivologia-osd).
Ενδεικτικά, οι χώροι Δημόσιας Εκτέλεσης Μουσικών Έργων είναι: Κέντρα διασκέδασης, clubs, bars,
καφετέριες, χώροι εστίασης και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, συναυλίες, εκθεσιακοί
χώροι, μουσικές σκηνές, πανηγύρια, κινηματογραφικές αίθουσες, εμπορικά καταστήματα, αίθουσες
ψυχαγωγίας, ζαχαροπλαστεία, γυμναστήρια, κομμωτήρια, πλοία, αεροπλάνα, αεροδρόμια, μετρό,
καζίνο, ξενοδοχεία, super markets κλπ.
Ποσοστό κράτησης: 21%
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
Η ΕΥΕΔ αδειοδοτεί τις συναυλίες που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια βάσει
εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου επί του προγράμματος των μουσικών έργων (playlist) που
αναπαράχθηκε κατά τη συγκεκριμένη διοργάνωση.
Ποσοστό κράτησης: 21%
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η ΕΥΕΔ αδειοδοτεί ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, κρατικούς και ιδιωτικούς, πανελλαδικής
και τοπικής εμβέλειας, βάσει των μεταξύ τους συμβάσεων και του αναρτημένου αμοιβολογίου για την
χρήση των μουσικών έργων που αναμεταδίδονται στα προγράμματά τους.
Ποσοστό κράτησης: 18%
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
Τα δικαιώματα που απορρέουν από τη χρήση μουσικών έργων μέσω δικτύων, (Διαδίκτυο, κινητή
τηλεφωνία, κλπ.) για το σύνολο του ρεπερτορίου που εκπροσωπεί η ΕΥΕΔ (webcasting, streaming,
Background music services, Στίχοι-Παρτιτούρες).
Ενδεικτικά, μπορεί να προέρχονται από διαδραστική και/ή μη διαδραστική χρήση, ιδιοκτήτες sites,
ιδιοκτήτες web radios, web tvs, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, background music services, IPTV, Video on
Demand, κλπ.
Ποσοστό κράτησης: 15%
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ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα δικαιώματα που προκύπτουν από τη χρήση των μουσικών έργων που εγγράφονται σε υλικούς φορείς
ήχου ή/και φορείς ήχου και εικόνας και υλικά μέσα καθώς και η μηχανική αναπαραγωγή αυτών (CDs, CD
Singles, μουσικά DVDs, κλπ).
Ποσοστό κράτησης: 15%
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ)
Τα δικαιώματα που απορρέουν από την χρήση των μουσικών έργων που ενσωματώνονται σε
οπτικοακουστικά έργα (κινηματογραφικές ταινίες, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές εκπομπές, σίριαλ,
τηλεταινίες κλπ.).
Ποσοστό κράτησης: 15%
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΡ 18 Ν.2121/93)
Δικαιώματα για την ελεύθερη αναπαραγωγή έργων του ήχου για την οποία χρησιμοποιούνται τεχνικά
μέσα, όπως συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας ή και άλλοι υλικοί φορείς πρόσφοροι
για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, όπως εκάστοτε προβλέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία και επί του παρόντος το άρθρο 18 Ν.2121/93.
Ενδεικτικά, παραγωγοί ή και εισαγωγείς, άγραφων υλικών φορέων ή συσκευών για
εγγραφή/αναπαραγωγή μουσικών ή και οπτικοακουστικών έργων, τεχνικών εν γένει μέσων ή άλλων
υλικών φορέων πρόσφορων για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται οι υλικοί φορείς ψηφιακής αντιγραφής, ιδίως CD-RW, CD-R, DVD και άλλα
αποθηκευτικά μέσα χωρητικότητας άνω των 4GB, ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητών ηλεκτρονικών
συσκευών –ταμπλετών (tablets), έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones), συσκευών ή εξαρτημάτων
ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε συνάρτηση ή μη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρησιμοποιούνται
για την ψηφιακή αντιγραφή, μετεγγραφή ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγή.
Ποσοστό κράτησης: 8%

Η ΕΥΕΔ συστάθηκε την 07/06/2018, και άρχισε να ασκεί την αρμοδιότητά της είσπραξης δικαιωμάτων
μετά την 09/09/2018, οπότε και δημοσίευσε το αμοιβολόγιό της, κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4481/2017.
Από την ημερομηνία αυτή και μετά άρχισαν οι διαπραγματεύσεις με τους χρήστες μουσικής, για τη
σύναψη συμβάσεων αδειοδότησης και τον προσδιορισμό της καταβλητέας αμοιβής για το έτος 2018.
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Ακαθάριστα Έσοδα Δικαιωμάτων 2018
Είδος Χρήσης

Κατηγορία Εξουσίας

Εκτελεστικά

Μηχανικά

1.430.486

0

117.339

0

Webcasting

1.929

643

Streaming

1.080

360

Background Music Services

1.463

488

Στίχοι-Παρτιτούρες

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Σύνολα
1.430.486
117.339

ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

195

585

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

10.383

4.450

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

178.772

76.617

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

0

15.853

PRIVATE COPY

0

32.568

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

0

2.000

Σύνολο εσόδων από Δικαιώματα

2.572
1.440
1.950
780
14.833
255.389
15.853
32.568
2.000

1.875.211

Έσοδα Δικαιωμάτων ανά Εξουσία 2018
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (0,1%)
COPIE PRIVEE (1,7%)
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (0,8%)
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (13,6%)
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ (0,8%)
ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΕΣΑ (0,4%)
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ (6,3%)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (73,3%)
0

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

Λοιπά έσοδα 2018
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ

Σύνολο

292.592
2.645

295.237
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2.2 ΚΟΣΤΟΣ (ΕΞΟΔΑ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
2.2.1 ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο των δαπανών της ΕΥΕΔ για τη χρήση του 2018. Μέρος
της επιχορήγησης, που έλαβε η ΕΥΕΔ, χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη περίπου του 45% των δαπανών
ενώ τα υπόλοιπα ποσά καλύφθηκαν από την προμήθεια, που παρακράτησε η ΕΥΕΔ από τα δικαιώματα.

Δαπάνες ΕΥΕΔ 2018
Περιγραφή Δαπάνης

Ποσά σε €

Λοιπά έξοδα και ζημιές

27.175
270.606
106.925
10.753
59.669
23.278
40.115
78.180
12.146
4.103
4.402
7.270
3.315
321
834
3.215

Σύνολα

652.304

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα λοιπών Ελ. & μη Επαγγελματιών
Προμήθειες εισπράξεων
Αμοιβές Μηχανογραφικής Επεξεργασίας
Αμοιβές & έξοδα Δικηγόρων
Αμοιβές Τρίτων
Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά-ΔΕΗ-Ύδρευση
Ενοίκια - Επισκευές & Συντηρήσεις
Φόροι & Τέλη
Έξοδα Ταξιδίων
Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης
Έντυπα & Γραφική ύλη
Διάφορα έξοδα
Έξοδα τραπεζών
Αποσβέσεις

Η ΕΥΕΔ κατά το έτος 2018 δεν πραγματοποίησε καμία κοινωνική ή πολιτιστική δαπάνη την περίοδο
07/06/2018 – 31/12/2018. Συνεπώς δεν γίνεται καμία αναφορά για σχετικές δαπάνες.

2.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Οι έμμεσες δαπάνες δεν μπορούν να επιμεριστούν σε κάποια από τις εξουσίες καθώς αφορούν την
συνολική λειτουργία και δραστηριότητα της ΕΥΕΔ. Η αποτύπωση των δαπανών ανά κατηγορία εξουσίας
καθώς και ο επιμερισμός αυτών σε Άμεσα και Έμμεσα αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. Ο
επιμερισμός των έμμεσων δαπανών έγινε με βάση την αναλογία των εσόδων κάθε εξουσίας προς τα
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συνολικά έσοδα. Συνεπώς, τα ποσοστά για τον επιμερισμό είναι τα ακόλουθα: Δημόσια Εκτέλεση (74%),
Συναυλίες (6%), Επιγραμμικά μέσα (1%), R-TV (15%), Μηχανικά (1%), Private copy (2%), Ενσωμάτωσης
κινηματογραφικών (1%).
Το σύνολο των διαχειριστικών εξόδων διαμορφώνονται σε 649.089,00€. Ο τομέας με τις περισσότερες
δαπάνες είναι αυτός που επιφέρει και τα περισσότερα έσοδα στην ΕΥΕΔ, δηλαδή η δημόσια εκτέλεση
(καταστήματα, ξενοδοχεία, μπαρ, κ.α.), και έφτασαν το ύψος των 474.964,00€.

Δημόσια Εκτέλεση

Συναυλίες

Επιγραμμικά Μέσα

R-TV

Μηχανικά

Private Copy

Κινηματογραφικά

Περιγραφή Δαπάνης

Σύνολο
Άμεσες

Έμμεσες

Άμεσες

Έμμεσες

Άμεσες

Έμμεσες

Άμεσες

Έμμεσες

Άμεσες

Έμμεσες

Άμεσες

Έμμεσες

Άμεσες

Έμμεσες

9.227

11.884

0

964

0

161

0

2.409

1.889

161

0

321

0

161

35.781

125.924

15.749

10.210

20.591

1.702

13.800

25.525

12.710

1.702

1.808

3.403

0

1.702

106.925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.957

0

645

0

108

0

1.613

0

108

0

215

0

108

1.049

43.379

0

3.517

0

586

0

8.793

0

586

0

1.172

0

586

0

17.226

0

1.397

0

233

0

3.492

0

233

0

466

0

233

11.290

21.279

69

1.725

0

288

0

4.313

0

288

0

575

0

288

0

57.853

0

4.691

0

782

0

11.727

0

782

0

1.564

0

782

Φόροι & Τέλη

359

8.281

10

671

0

112

0

1.679

0

112

586

224

0

112

Έξοδα Ταξιδίων

385

2.751

0

223

0

37

0

558

0

37

0

74

0

37

0

3.136

0

254

164

42

0

636

0

42

0

85

0

42

Έντυπα & Γραφική ύλη

4.572

1.997

0

162

0

27

0

405

0

27

0

54

0

27

Διάφορα έξοδα

1.547

1.308

0

106

0

18

0

265

0

18

0

35

0

18

Έξοδα τραπεζών

0

237

0

19

0

3

0

48

0

3

0

6

0

3

Αποσβέσεις

0

617

0

50

0

8

0

125

0

8

0

17

0

8

3.215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.175
270.606
106.925
10.753
59.669
23.278
40.115
78.180
12.146
4.103
4.402
7.270
3.315
321
834
3.215

174.350

303.829

15.828

24.635

20.755

4.106

13.800

61.587

14.599

4.106

2.394

8.212

0

4.106

652.304

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα λοιπών Ελ. & μη Επαγγ.
Προμήθειες εισπράξεων
Αμοιβές Μηχανογραφικής Επεξεργασίας
Αμοιβές & έξοδα Δικηγόρων
Αμοιβές Τρίτων
Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά-ΔΕΗ-Ύδρευση
Ενοίκια - Επισκευές & Συντηρήσεις

Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης

Λοιπά έξοδα και ζημιές

Σύνολο

Figure 1: Κατανομή Άμεσων και Έμμεσων δαπανών ανά εξουσία

2.2.3 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η βασική πηγή χρηματοδότησης της ΕΥΕΔ για την κάλυψη των δαπανών της είναι οι κρατήσεος επί των
συνολικών εσόδων ανά κατηγορία δικαιώματος. Συνολικά το ύψος των κρατήσεων για το 2018 ανήλθε
στις 357.066,98€. Τα ποσοστά των κρατήσεων ανά κατηγορία εξουσίας αναφέρονται στο κεφάλαιο 2.1.
Η ΕΥΕΔ έλαβε με την από YΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΕΦΔΑΧΤΠ/ΤΠΕΛΦ /510025/33150/3135/2336/3-10-2018 Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, επιχορήγηση με
σκοπό τη σύσταση, οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία της. Το ύψος της επιχορήγησης ανήλθε στο
ποσό των 3.000.000,00€.
Τα Λοιπά συνήθη έσοδα κατά τη διαχειριστική χρήση του έτους 2018 ανήλθαν στα 295.236,92€, εκ των
οποίων, το ποσό 292.592,17€ αφορά μέρος από την επιχορήγηση του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού και
ποσό 2.644,75€ αφορά πιστωτικούς τόκους καταθέσεων.
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2.2.4 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Όπως αποτυπώνεται και στον ακόλουθο πίνακα, το σύνολο των κρατήσεων για το έτος 2018 από την
είσπραξη των δικαιωμάτων των μελών της ΕΥΕΔ ανήλθε στο ποσό των 357.066,98 €.

Κατηγορία
Εξουσίας

Ακαθάριστα
Έσοδα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
R-TV
ΜΗΧΑΝΙΚΑ
PRIVATE COPY
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚA

Σύνολα

Έξοδα

Λοιπά
συνήθη
έσοδα

Έξοδα προς
κάλυψη από
προμήθεια

1.430.486
117.339
6.742
270.222
15.853
32.568
2.000

478.178
40.462
24.861
75.387
18.704
10.605
4.106

195.060
18.987
23.859
29.128
16.349
8.046
3.809

283.118
21.476
1.002
46.259
2.356
2.560
297

1.875.211

652.304

295.237

357.067

% επί του
τζίρου
20%
18%
15%
17%
15%
8%
15%
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2.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

Η διανομή δικαιωμάτων στους δικαιούχους, γίνεται από την ΕΥΕΔ, σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής
της, δύο φορές το χρόνο, τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο κάθε έτους.
Ο τρόπος και ο χρόνος διανομής των δικαιωμάτων ανά εξουσία ορίζεται από τον κανονισμό διανομής, ο
οποίος έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΥΕΔ.
Το Δεκέμβριο 2018, η ΕΥΕΔ προέβη σε έκτακτη πληρωμή στα μέλη της που προήλθε από εισπράξεις της
Δημόσιας Εκτέλεσης, κατά το διάστημα από το Σεπτέμβριο 2018 έως τις αρχές Δεκέμβρη 2018, μικτού
ποσού € 1.189.815,29. Η επιλογή της έκτακτης πληρωμής, παρά το σύντομο χρονικό διάστημα
δραστηριοποίησης της ΕΥΕΔ, υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να καλυφθούν άμεσα οικονομικά οι
δικαιούχοι μέλη της ΕΥΕΔ, δεδομένου ότι είχαν υποστεί μεγάλο οικονομικό πλήγμα από το σκάνδαλο της
ΑΕΠΙ και την εξέλιξη της ανάκλησης της άδειάς της. Η πληρωμή έγινε αναλογικά με βάση το ποσό που
είχε εκκαθαριστεί το έτος 2017 στους δικαιούχους από την ίδια κατηγορία δικαιωμάτων προερχομένων,
δηλαδή από τη δημόσια εκτέλεση. Η εκκαθάριση του ως άνω ποσού πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με
τον ισχύοντα κανονισμό διανομής της ΕΥΕΔ, τον Ιούλιο του 2019.
Με τον ίδιο τρόπο (αναλογικά), καταβλήθηκε σε όλους τους πρώην δικαιούχους της ΑΕΠΙ, το ποσό των
€368.815,82 € που περιήλθε στην ΕΥΕΔ από τους λογαριασμούς δικαιούχων και τα αξιόγραφα της ΑΕΠΙ,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51Α του Ν. 4481/2017 και την ως άνω υπουργική απόφαση.
Το μεγάλο πλήθος των δικαιούχων καταβολής δικαιωμάτων, οι διαφορετικοί τρόποι πληρωμής των
δικαιούχων (διατραπεζικά ή με έκδοση επιταγής), η ενημέρωση των δικαιούχων για την ημερομηνία
πληρωμών αυτοπροσώπως ή για την προσκόμιση των απαιτούμενων παραστατικών για την πληρωμή, η
παρουσία εκατοντάδων δικαιούχων στο χώρο λειτουργίας της ΕΥΕΔ, απαιτούσε συστηματοποίηση της
όλης διαδικασίας τόσο στην ταμειακή/λογιστική διαχείριση όσο και προς τις τράπεζες για μαζικές
πληρωμές, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
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2.4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Η ΕΥΕΔ εκπροσωπεί μεγάλο μέρος του διεθνούς ρεπερτορίου, μέσω συμβάσεων εκπροσώπησης που έχει
συνάψει με αλλοδαπούς Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης. Παράλληλα, το ρεπερτόριό της
εκπροσωπείται στο εξωτερικό, μέσω των συμβάσεων αμοιβαίας ή μονομερούς εκπροσώπησης.
Για το έτος 2018, η ΕΥΕΔ εκπροσωπούσε το ρεπερτόριο 40 αλλοδαπών ΟΣΔ, ενώ το ρεπερτόριό της
εκπροσωπούνταν σε πολλές επικράτειες στο εξωτερικό. Εξ αυτών, 37 οργανισμοί διατηρούν συμβάσεις
αμοιβαίας εκπροσώπησης ενώ 3 οργανισμοί, συμβάσεις μονομερούς εκπροσώπησης (AMRA, MSG,
SICAM) σύμφωνα με τις οποίες, η ΕΥΕΔ εκπροσωπεί το ρεπερτόριο των αλλοδαπών ΟΣΔ στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο προώθησης του εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου στο εξωτερικό η ΕΥΕΔ υπέγραψε σύμβαση
μονομερούς εκπροσώπησης με 3 οργανισμούς (ADDAF, KODA, SIAE) για εκπροσώπηση του ρεπερτορίου
της στις χώρες δραστηριοποίησης των εν λόγω οργανισμών.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης με την GEMA έληξε στις
31/12/2018.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο των ΟΣΔ που ήταν συμβεβλημένοι με την ΕΥΕΔ για το
έτος 2018.

Οργανισμός
AACIMH
AAS
ACDAM
ADDAF
ALBAUTOR
AMRA
APA
ARMAUTHOR
ASDAC
CAPASSO
CASH
COTT
EΑU
GAI UZ (GUILD)
GCA (ex SAS)
GEMA
KODA
LATGA-A
MACP
MESAM
MSG

Χώρα
ΟΝΔΟΥΡΑ
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ
ΚΟΥΒΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΗΠΑ
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΑΡΜΕΝΙΑ
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
Ν.ΑΦΡΙΚΗ
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ
ΕΣΘΟΝΙΑ
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΜΑΛΑΙΣΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ

Εκπροσώπηση
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ Β
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ Α
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ Β
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ Α
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NASCAM
NCIP
ONDA
PAM CG
RAO
SABAM
SACEM
SACEM/SDRM
SACVEN
SADEMBRA
SAMRO
SAYCO
SBACEM
SBAT
SGAE
SIAE
SICAM
SOBODAYCOM
SOMAS
SQN - SINE QUA NON
UCMR-ADA
ZAMP
ΑΜΟΙΒΑΙΑ:

ΝΑΜΙΜΠΙΑ
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
ΑΛΓΕΡΙΑ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ0
ΡΩΣΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Ν.ΑΦΡΙΚΗ
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΒΟΛΙΒΙΑ
ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ
ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ Β
ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ Α
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ

Η ΕΥΕΔ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΟΣΔ KAI
O ΟΣΔ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΕΔ

ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ Α:

Η ΕΥΕΔ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΟΣΔ

ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ Β:

ΤΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΕΔ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΟΣΔ

Σελίδα | 31
Έκθεση Διαφάνειας ΕΥΕΔ 2018

