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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2021 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΥΝ ΠΕ 

 

 

1.1 Περιεχόμενα  Ισολογισμού-Ετήσιων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ 

 

2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης 

Δεκεμβρίου 2021 (Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  (παρ. 3 άρθρου 29) 

 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΩΣ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 29) 

 

Δ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΥΝ ΠΕ  την  

31/12/2021 

 ( Σύμφωνα με τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) » – Ν. 4308/2014 ) 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ αρ.73 , Τ.Κ. 10683  Αθήνα 

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123601801000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, Μάιος 2022 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Α) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

    Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

    Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ 

 

2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης 

Δεκεμβρίου 2021(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  (παρ. 3 άρθρου 29) 

 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΩΣ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 29) 

 

Δ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ 

         Α) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ   
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021) 

ΟΣΔΕΛ ΣΥΝ ΠΕ-ΑΦΜ 096207020 

  2021 2020 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ακίνητα 246.144,58 259.807,30 

Λοιπός Εξοπλισμός 4.608,70 9.936,92 

Σύνολο 250.753,28 269.744,22 

Αυλα πάγια στοιχεία     

Λοιπά άυλα 9.056,41 13.302,29 

Σύνολο 9.056,41 13.302,29 

Σύνολο Παγίων 259.809,69 283.046,51 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     

Δάνεια και απαιτήσεις 14.293,00 12.864,24 

Σύνολο 14.293,00 12.864,24 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 274.102,69 295.910,75 

      

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές     

Εμπορικές απαιτήσεις 1.151.160,48 1.427.519,61 

Λοιπές απαιτήσεις 29.584,98 45.575,39 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.768.338,94 7.595.399,64 

Σύνολο 8.949.084,40 9.068.494,64 

      

Σύνολο κυκλοφορούντων 8.949.084,40 9.068.494,64 

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού     

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 

Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών 0,00 0,00 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.223.187,09 9.364.405,39 

Καθαρή θέση     

Καταβεβλημένα κεφάλαια     

Κεφάλαιο 15.517,52 13.573,32 

Σύνολο 15.517,52 13.573,32 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο     

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 62.688,85 57.327,05 

Σύνολο 62.688,85 57.327,05 

Σύνολο Καθαρής θέσης 78.206,37 70.900,37 

Υποχρεώσεις     

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Εμπορικές υποχρεώσεις 110.798,28 173.719,41 

Λοιποί φόροι και τέλη 107.490,59 140.422,24 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 17.456,89 23.202,21 

Λοιπές υποχρεώσεις 102.808,76 45.056,41 

Σύνολο υποχρεώσεων 338.554,52 382.400,27 

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού      

Εσοδα επόμενων χρήσεων 109.714,92 89.560,89 

Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)-δικαιώματα προς διανομή 8.696.711,28 8.821.543,86 

Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών 8.806.426,20 8.911.104,75 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 9.223.187,09 9.364.405,39 
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Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ          

    

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (κατά Λειτουργία) 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΥΝ ΠΕ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021 2020 

      

Kύκλος εργασιών (έσοδα από δικαιώματα) 3.631.062,86 3.531.151,63 

Πλέον πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα(από 

επενδ.αποθεμ.δικαιούχων) 6.732,23 23.341,71 

Πλέον λοιπά έσοδα  0,00 11.616,10 

Συνολικά  έσοδα  3.637.795,09 3.566.109,44 

Μείον δικαιώματα προς διανομή -3.054.254,21 -2.925.151,52 

Καθαρά έσοδα 583.540,88 640.957,92 

Έξοδα διοίκησης(διαχειριστικά έξοδα) -581.531,68 -629.969,82 

‘Εξοδα διοίκησης (κοινωνικοπολιτιστικά έξοδα) 0,00 -10.005,00 

Μείον χρεωστικοί τόκοι  -1.164,31 -983,10 

Μείον λοιπά έξοδα -844,89 0,00 

Αποτέλεσμα προ φόρων 0,00 0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά απο φόρους 0,00 0,00 
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Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ 

 

Κατάσταση Χρηματοροών  (έμμεση μέθοδος) 

  2021   2020 

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 

 

 

Αποτέλεσμα προ φόρων 0 
 

0 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για: 

 

 

 

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων 21.808,06 
 

17.113,82 

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) -5.567,92 
 

-22.358,61 

  16.240,14 
 

-5.244,79 

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

 

 

 

Μεταβολή απαιτήσεων 292.349,54 
 

399.949,70 

Μεταβολή υποχρεώσεων -148.524,30 
 

668.068,80 

  143.825,24 
 

1.068.018,50 

Μείον: 

 

 

 

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους -1164,31 
 

-983,1 

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος 0 
 

0 

Σύνολο 158.901,07   1.061.790,61 

  

 

 

 

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

 

 

 

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων 0 
 

0 

Τόκοι εισπραχθέντες 6.732,23 
 

23.341,71 

Σύνολο 6.732,23   23.341,71 

  

 

 

 

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

 

 

 

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου 7.306,00 
 

1.950,00 

Σύνολο 7.306,00   1.950,00 

  

 

 

 

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων 

 

 

 

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα της χρήσης 172.939,30 
 

1.087.082,32 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 7.595.399,64 
 

6.508.317,32 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 7.768.338,94   7.595.399,64 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ (παρ. 3 άρθρου 29) 

 

1. Ο Οργανισμός λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

2. Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση. 

3. Ο Οργανισμός εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται 

στην κατηγορία των  μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014. 

4.  Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 

 λειτουργικό νόμισμα του Οργανισμού.  

5. Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

6. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον 

νόμο 4308/2014 και σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του νόμου 4481/2017. 

 

Β.  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΣ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (παρ. 4 του άρθρου 29) 

Ο Οργανισμός διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν 

σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

Γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 29) 

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, ο Οργανισμός ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Τα ίδια χρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις. Τα 

ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που 

αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

 

2. Τα λοιπά ενσώματα και άυλα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, 

και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 

χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα και άυλα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω 

συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους: 
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α/α Περιγραφή 
Συντελεστής 

απόσβεσης 

1 
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 
10% 

2 Άυλα πάγια  10% 

3 Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

4 
Έπιπλα και 

σκεύη 
10% 

5 Λοιπά πάγια 10% 

 

3. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης 

αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

4.  Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). 

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα 

ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

5. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο 

κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους 

κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

6.  Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 

7. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό 

τους. 

8. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των 

μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

9. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του 

δουλευμένου. 

10. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται 

αναδρομικά με τη διόρθωση: 
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α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής 

θέσης, για τη σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της 

συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών 

μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

11. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές 

περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 

12. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Οργανισμός παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας 

διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση 

αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 
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Επίδικες υποθέσεις:   

Σχετικά με τις εκκρεμείς δίκες  σήμερα του ΟΣΔΕΛ κατά τρίτων (δεν συμπεριλαμβάνονται  οι αιτήσεις 

ασφαλιστικών μέτρων) και τρίτων κατά του ΟΣΔΕΛ, σας αναφέρουμε τα κάτωθι: 

Α.  ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΕΣ ΟΣΔΕΛ ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

Α.I  Εκκρεμείς Αγωγές κατά εισαγωγέων τεχνικών μέσων του άρθρου 18 του νόμου 2121/1993  

Στις πιο κάτω αγωγές το ποσό  της αποζημίωσης αφορά μόνο τον Οσδέλ (δεν αφορά τους λοιπούς ΟΣΔ 

ομοδίκους).   

1. ΟΣΔΕΛ ΚΑΤΑ ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗΣ ΑΕΒΕ 

Αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών για ποσό 7.918,80 για καταβολή ποσών από σύμβαση. Πλέον 

τόκων ποσού περίπου 2.100 ευρώ περίπου μέχρι την 31-12-22 πιθανή ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης. Συζητήθηκε την  7-11-2017 και εκδόθηκε η υπ. αριθ. 1854/2018 αναγνωριστική απόφαση 

και έκανε δεκτή την αγωγή. Ασκήθηκε έφεση από την αντίδικο, την οποία εμείς προσδιορίσαμε και 

συζητείται την 4-2-2022. H δίκη ματαιώθηκε και το επίδικο ποσό εισπράττεται με ρύθμιση.  

2. Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά ΖΑΠΟ ΑΕ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών για καταβολή 

ποσών από την σύμβαση ύψους 83.214,40 ευρώ, πλέον τόκων ποσού 35.000 ευρώ περίπου μέχρι  την 

31-12-2022, πιθανή ημερομηνία έκδοσης της εφετειακής απόφασης. Συζητήθηκε την 11-3-2020. 

Eκδόθηκε η υπ. αριθ 7372/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία επιδίκασε 

τα ποσό 83.214,40 έντοκα. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε από την αντίδικο έφεση η οποία 

συζητήθηκε την 10-2-2022. Αναμένεται  απόφαση, η οποία πιθανότατα θα είναι θετική για τον ΟΣΔΕΛ. 

3. Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά ΖΑΠΟ ΑΕ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για καταβολή 

ποσών από την σύμβαση ύψους 153.651 πλέον τόκων ποσού περίπου 14.405 ευρώ περίπου  μέχρι  την 

31-12-2022, πιθανή ημερομηνία  έκδοσης της εφετειακής  απόφασης. Κατάθεση προτάσεων (διαδικασία 

100 ημερών) την 20-2-2020. Eκδόθηκε η υπ. αριθ. 2238/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών που δέχεται την αγωγή και επιδίκασε το ποσό των 153.651,00 ευρώ και από αυτά προσωρινά 

εκτελεστά το ποσό των 50.400 ευρώ. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε από την αντίδικο έφεση, η 

οποία συζητήθηκε την 11-11-2021 και επί της οποίας εκδόθηκε η 379/2022 απόφαση του εφετείου 

Αθηνών, η οποία απέρριψε τη έφεση. Έχουμε προχωρήσει σε εκτέλεση της απόφασης, χωρίς όμως να 

εντοπιστούν μέχρι τώρα περιουσιακά στοιχεία της αντιδίκου. Οι τραπεζικοί της λογαριασμοί δεν είχαν 

υπόλοιπο. Συνεχίζεται η έρευνα για την καράσχεση περιουσιακών στοιχείων.  

4. Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά ΖΑΠΟ ΑΕ  

Αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για καταβολή ποσών από υποβολή 

υπευθύνων δηλώσεων ύψους 25.770,32 ευρώ πλέον τόκων 4.500 ευρώ περίπου μέχρι την  30-6-2023 

πιθανή ημερομηνία έκδοσης της πρωτοβάθμιας απόφασης. Κατάθεση προτάσεων διαδικασίας 100 

ημερών την 28-6-2021. Η αγωγή έχει περισσότερες πιθανότητες να ευδοκιμήσει. 
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5. Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά ΡΙΦΠΑ ΑΕ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών για καταβολή 

ποσών από υποβολή υπεύθυνης δήλωσης. Συζητήθηκε την 8-2-2017. 

Αγωγή για ποσό 198.308,58 ευρώ, πλέον τόκων 115.000 ευρώ περίπου έως την 31-12-2022 πιθανή 

ημερομηνία έκδοσης της αναιρετικής απόφασης σήμερα. 

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 10053/2017 απόφαση δεκτή για ΟΣΔ.  

Ασκήθηκε έφεση από την ΡΙΦΠΑ. Συζητήθηκε την 26-4-2018 και εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 132/2019 απόφαση 

δεκτή για την ΡΙΦΠΑ. Καταθέσαμε αναίρεση που προσδιορίστηκε για να συζητηθεί την 23-5-2022. Δεν 

μπορούμε να προβλέψουμε πιθανότητες. 

6. Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά ΡΙΦΠΑ ΑΕ για καταβολή ποσών από υποβολή υπεύθυνης δήλωσης. Συζητήθηκε 

την 14-11-2018. 

Αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών για ποσό 205.076, 81 ευρώ, πλέον τόκων 

60.000 ευρώ περίπου έως την 31-6-2022 πιθανή έκδοση της κατά τα κατωτέρω εφετειακής απόφασης. 

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 3475/2020 απορριπτική για ΟΣΔ.  

Ασκήσαμε έφεση η οποία  συζητήθηκε την 7-10-2021 και αναμένεται απόφαση. Δεν μπορούμε να 

προβλέψουμε πιθανότητες. 

7.  Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά ΡΙΦΠΑ ΑΕ για καταβολή ποσών από υποβολή υπεύθυνης δήλωσης. 

Κατατέθηκαν προτάσεις την 28-7-2021. 

Αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών για ποσό 135.264 ,28 ευρώ, πλέον τόκων 

22.825 ευρώ περίπου έως την 30-6-2023 πιθανή έκδοση της απόφασης. Αναμένεται απόφαση. Δεν 

μπορούμε να προβλέψουμε πιθανότητες. 

8.  Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών για 

καταβολή ποσών από υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ύψους 62.018,76 ευρώ, πλέον τόκων 32.2014 ευρώ 

περίπου έως την 31-6-2023 πιθανή ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του ΑΠ   

Συζητήθηκε την 9-11-2016.  

Εκδόθηκε η  υπ’ αριθ. 6286/2017 απόφαση  δεκτή για τους ΟΣΔ για πολύ μικρό μέρος (7.146 Ευρώ) της 

διεκδικούμενης αμοιβής. 

 Ασκήσαμε έφεση η οποία συζητήθηκε την 22-3-2018 και εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 3639/2018 απόφαση 

δεκτή για την Φωτοτεχνική ΕΠΕ.  Καταθέσαμε αναίρεση που προσδιορίστηκε για να συζητηθεί την 23-

5-2022. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πιθανότητες. 

8. Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών για καταβολή ποσών 

από υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ύψους 18.005  ευρώ,  πλέον τόκων ποσού περίπου 10.350 ευρώ έως 

την 31-12-2025 πιθανή ημερομηνία έκδοσης της εφετειακής απόφασης σήμερα (νέα τακτική 
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διαδικασία). Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 733/2020 απόφαση και απέρριψε την αγωγή.  Ασκήσαμε έφεση που 

προσδιορίστηκε για να συζητηθεί την 7-2-2025. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πιθανότητες. 

9.  Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών για 

καταβολή ποσών από υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ύψους 26.641,17 ευρώ, πλέον τόκων 3.900  ευρώ 

περίπου έως την 31-12-2023 πιθανή ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του ΑΠ. Κατατέθηκαν  

προτάσεις την 17-3-2022 .Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πιθανότητες. 

10.  Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά ΝΤΙΟΝΙΚ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών για καταβολή ποσών από 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ύψους 19.007,85  ευρώ,  πλέον τόκων ποσού περίπου 1.500  ευρώ. 

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 74/2018 και έκανε δεκτή την αγωγή. Καταρτίσαμε συμφωνία τμηματικής 

καταβολής των επίδικων ποσών  μέχρι την 31-7-2021, υπό την αίρεση ανατροπής της συμφωνίας και 

εκτέλεσης της απόφασης σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των επιδίκων ποσών. Επειδή δεν 

τηρήθηκε η συμφωνία διότι κατέθεσε μόνο το ποσό των 10668,14 ευρώ καταθέσαμε την 17-3-2022 

αίτηση Διαταγή πληρωμής στο Ειρηνοδικείο Αχαρνών για ποσό 11.324 ,96 και για τόκους 1.400 ευρώ 

περίπου. Εκδόθηκε η 45/2022 διαταγή πληρωμής που έκανε δεκτή την αίτηση μας.  

11. Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά Α4 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών 

για καταβολή ποσών από υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ύψους 38.460.40 ευρώ, πλέον τόκων  5.606,25  

ευρώ περίπου έως την 31-12-2023 πιθανή ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Δεν μπορούμε να 

προβλέψουμε πιθανότητες. 

 

Α.ΙΙ Εκκρεμείς Αγωγές κατά φωτοτυπικών καταστημάτων. 

1. Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά Ευανθίας Κουρέα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

για  καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης  από την πραγματοποίηση  φωτοτυπιών 

χωρίς άδεια του Οργανισμού μας. Ποσό 21.000 ευρώ πλέον τόκων 3.675 ευρώ περίπου έως την  30-6-

2023 (πιθανή ημερομηνία έκδοσης της πρωτόδικης απόφασης). Η αγωγή θα ευδοκιμήσει  αλλά ως προς 

το ύψος του ποσού της αποζημίωσης δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη. 

2. Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά Μαρίας Τσαπάρα, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

για  καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης  από την πραγματοποίηση  φωτοτυπιών 

χωρίς άδεια του Οργανισμού μας. Ποσό 21.000 ευρώ πλέον τόκων 3.675 ευρώ περίπου έως την  30-6-

2023 (πιθανή ημερομηνία έκδοσης της πρωτόδικης απόφασης). Η αγωγή θα ευδοκιμήσει  αλλά ως προς 

το ύψος του ποσού της αποζημίωσης δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη. 

3. Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά Χρήστου Πανουργιά  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

για  καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης  από την πραγματοποίηση  φωτοτυπιών 

χωρίς άδεια του Οργανισμού μας. Ποσό 21.000 ευρώ πλέον τόκων 2.365  ευρώ περίπου έως την  30-6-

2023. (πιθανή ημερομηνία έκδοσης της πρωτόδικης απόφασης). Η αγωγή θα ευδοκιμήσει  αλλά ως προς 

το ύψος του ποσού της αποζημίωσης δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη. 
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4. Αγωγή ΟΣΔΕΛ Χριστίνας Μελετίδου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

για  καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης  από την πραγματοποίηση  φωτοτυπιών 

χωρίς άδεια του Οργανισμού μας. Ποσό 21.000 ευρώ πλέον τόκων 2.365   ευρώ περίπου έως την  30-6-

2023. (πιθανή ημερομηνία έκδοσης της πρωτόδικης απόφασης). Η αγωγή θα ευδοκιμήσει  αλλά ως προς 

το ύψος του ποσού της αποζημίωσης δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη. 

 

Β.  ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΟΣΔΕΛ. 

 Αγωγή Φοίβου και ΟΣΔΕΕΤΕ κατά ΟΣΔΕΛ 

Ενοχική αγωγή καταβολής αποζημίωσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (νέα τακτική 

διαδικασία).Κατάθεση προτάσεων τέλος Ιουλίου 2018. 

Κεφάλαιο 2.363.220,46. Τόκοι 827.127 ευρώ περίπου (έως την 30-6-2022  πιθανή ημερομηνία έκδοσης 

απόφασης).  

Συζητήθηκε την 5-2-2020. Η αγωγή έχει περισσότερες πιθανότητες να απορριφθεί. 
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Δ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Ενσώματα και άυλα πάγια 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και 

τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων  

 

 

 

2.Μεταβατικοί λογαριασμοί σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (παρ. 17 

άρθρου 29) 

Υπάρχουν σημαντικά κονδύλια μεταβατικών λογαριασμών στην περίοδο και είναι τα εξής: 

Μεταβατικοί λογαριασμοί που αφορούν διανεμηθέντα δικαιώματα  δημιουργών (μη συμβασιούχων): 

ποσό 1.175.430,01€. 

Μεταβατικοί λογαριασμοί που αφορούν διανεμηθέντα δικαιώματα  δημιουργών (συμβασιούχων): 

ποσό 370.611,19€. 

Μεταβατικοί λογαριασμοί που αφορούν διανεμηθέντα δικαιώματα εκδοτών (συμβασιούχων): ποσό 

246.595,27€.  

Μεταβατικοί λογαριασμοί που αφορούν διανεμηθέντα δικαιώματα  εκδοτών (μη συμβασιούχων): 

ποσό 522.846,01€. 

Μεταβατικοί λογαριασμοί που αφορούν δικαιώματα μη διανεμηθέντα: ποσό 5.385.307,70€. 
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Αξία κτήσης                       

Συντελεστής απόσβεσης 0% 4% ΣΥΝΟΛΟ Α 10% 10% 20% 10% 10% 20% ΣΥΝΟΛΟ Β ΣΥΝΟΛΟ Γ 

Κόστος κτήσης εως 01.01.2021 20.735,50 343.761,48 364.496,98 9.633,73 1.710,00 51.184,56 2.156,03 59.922,91 221.686,74 346.293,97 710.790,95 

Προσθήκες 2021 (31.12.2021) 0 0 0 0 0 0 0 0,42 1.593,62 1.594,04 1.594,04 

Κόστος κτήσης εως 31.12.2021 20.735,50 343.761,48 364.496,98 9.633,73 1.710,00 51.184,56 2.156,03 59.923,33 223.280,36 347.888,01 712.384,99 

Μειώσεις 2021 (31.12.2021) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κόστος κτήσης εως 31.12.2021 20.735,50 343.761,48 364.496,98 9.633,73 1.710,00 51.184,56 2.156,03 59.923,33 223.280,36 347.888,01 712.384,99 

Αποσβέσεις                       

Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2021 0 104.689,68 104.689,68 111.589,94 208.384,43 319.974,37 424.664,05 

Αποσβέσεις 2021 0 13.662,74 13.662,74 0 0 1.830,75 0 6.578,26 5.839,50 14.248,51 27.911,25 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2021 0 118.352,42 118.352,42 119.998,95 214.223,93 334.222,88 452.575,30 

Απομειώσεις                       

Σωρευμένες απομειώσεις 01.01.2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Απομειώσεις 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Απομειώσεις 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λογιστική αξία 31.12.2021 20.735,50 225.409,06 246.144,56 4.608,70 9.056,43 13.665,13 259.809,69 
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Μεταβατικοί λογαριασμοί που αφορούν δικαιώματα μη διανεμηθέντα για λογ. ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ: ποσό 

84.648,25€. 

 

Μεταβατικοί λογαριασμοί που αφορούν παραγραφέντα δικαιώματα: ποσό  911.272,85€. 

 

Ειδικότερα για το ποσό των 911.272,85€ που αφορά τα παραγραφέντα έχουμε να αναφέρουμε τα 

εξής: 

Κατά την 31/12/2020 για τα παραγραφέντα ποσά είχαμε τα κάτωθι: 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΑ 2006:                       106.836,74€.                                                                                          

ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΑ 2007:                       136.343,82€.                                                                                         

ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΑ 2008:                       150.747,80€.     

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ:         393.928,36€. 

 

Η απόφαση της Γ.Σ. στις 20/04/2021  ενέκρινε  τη διάθεση των παραγραφέντων εσόδων για τα έτη 

2009 & 2010, ήτοι του ποσού των  1.023.287,77€ ως εξής: Για την ενίσχυση διανομών εκδοτών  και 

δημιουργών σε ποσοστό 50%, για την ενίσχυση υποδομών σε ποσοστό 10% και για την ενίσχυση 

πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων σε ποσοστό 40%. Επίσης ενέκρινε τη διάθεση του ποσού των 

41.203,12€ από μη διανεμητέα δικαιώματα σε ποσοστό 50% για υποδομές και 50% για πολιτιστικές 

και  κοινωνικές δράσεις. Εντός του 2021 διατέθηκαν το ποσό των 243.180,56 ευρώ από το υπόλοιπο 

των παραγραφέντων των ετών 2006 & 2007, 29.821,25 ευρώ από τα παραγραφέντα του 2008 και το 

ποσό των 274.144,59 ευρώ από τα παραγραφέντα των ετών 2009 & 2010. Οπότε έχουμε τα κάτωθι 

ποσά:        

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΑ 2008:                       120.926,55€.                                                                                         

ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΑ 2009-10:                  790.346,30€.     

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ:          911.272,85€. 

 

3.Το ποσόν των χρεωστικών τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης 

αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο  20.(παρ.18 άρθρου 29).        Ποσό: 1.164,31€.                                                                                                                                                                             

4. Μέσος όρος προσωπικού (παρ.23α άρθρου 29) 

Ο μέσος όρος προσωπικού του Οργανισμού κατά την περίοδο 2021 ανήλθε σε 14 απασχολούμενους 

(προηγούμενη χρήση 14). Το μισθοδοτικό κόστος ανήλθε στα 359.857,95€. 
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5. Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους στο Διοικητικό 

Συμβούλιο (παρ. 25 άρθρου 29) 

Καταβλήθηκε συνολικά το ποσό των 12.690,41€ 

6. Αμοιβές τρίτων-δικαιώματα 

Οι αμοιβές τρίτων ανήλθαν στο ποσό των 77.216,24€. Τα συνολικά δικαιώματα που πληρώθηκαν 

εντός του 2021  ανήλθαν στα 2.791.066,72€ από τα οποία τα 125.896,65€ αφορούν δικαιώματα για 

λογ. ΟΣΔ ΘΕΣΠΙ.  

7. Οι παροχές τρίτων 

Ανήλθαν στο ποσό των 14.610,54€. 

8.  Οι φόροι τέλη 

Ανήλθαν στο ποσό των 52.013,70€. 

9. Διάφορα έξοδα 

Ανήλθαν στο ποσό των 37.231,59€. 

10. Οι αποσβέσεις του πάγιου εξοπλισμού ανήλθαν στα 27.911,25€ 

11. Ο κύκλος εργασιών — Αποτέλεσμα Χρήσεως. 

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 3.631.062,86€. Από αυτά τα 3.461.849,61€ αφορούν δικαιώματα, τα 

162.481,02  αφορούν δικαιώματα για λογ. ΟΣΔ ΘΕΣΠΙ, ενώ οι πιστωτικοί τόκοι που προήλθαν από τις 

προθεσμιακές καταθέσεις του Οργανισμού, ανήλθαν στο ποσό των 6.732,23€ μικτά. Τα έσοδα 

επόμενων χρήσεων ανέρχονται στα  109.714,92 ευρώ. 

12. Μέθοδος μετάβασης στα ΕΛΠ και επιπτώσεις στα κονδύλια των καταστάσεων (άρθρο 37 παρ. 7).    

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31/12/2021, είναι οι έβδομες   ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και σε 

πλήρη συμφωνία με τον N.4308/2014. Για  τις περιόδους που έληξαν έως και την 31/12/2014 η Εταιρεία 

παρουσίασε τις οικονομικές της καταστάσεις με βάση λογιστικά πρότυπα που προδιαγραφόταν από την 

ελληνική νομοθεσία (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο -ΕΓΛΣ. 

α) Κονδύλια που παρέμειναν, παρόλο που δεν αναγνωρίζονται στο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ. 

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι το κονδύλι του ισολογισμού «Λοιπά άυλα» λογιστικής  (αναπόσβεστης) αξίας 

9.056,41€ κατά την 31.12.2021 (13.302,29 την 31.12.2020) αφορά στο κονδύλι  «Λοιπά έξοδα 

εγκαταστάσεως» βάσει των προβλέψεων του προηγούμενου λογιστικού πλαισίου. Το σχετικό κονδύλι (αξίας 

κτήσης 223.280,36€) δεν αναγνωρίζεται στο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ αλλά παραμένει στον ισολογισμό 
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δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του νόμου, μέχρι την ολοσχερή του απόσβεση με ετήσιο 

συντελεστή 10% επί της αξίας κτήσης. 

Στον παρακάτω πίνακα γνωστοποιούνται συνοπτικά οι επιπτώσεις  επί των οικονομικών 

καταστάσεων από τη χρήση απαλλαγών: 

 

Γνωστοποίηση χρήσεως απαλλαγών κατά τη μετάβαση 

 

Κονδύλι Απαλλαγή 

Επίπτωση επί του Ισολογισμού 

σε € 

Επίπτωση επί των 

αποτελεσμάτων σε € 
 

2021 2020  2021 2020  

Έξοδα ιδρύσεως 

και πρώτης 

εγκαταστάσεως 

Δύναται να 

συνεχίσουν 

να 

εμφανίζονται 

στον 

ισολογισμό 

μετά την 31η 

Δεκεμβρίου 

2014 και 

μέχρι την 

ολοσχερή 

απόσβεσή 

τους, βάσει 

των 

κείμενων 

φορολογικώ

ν διατάξεων  

     9.056,41 

 

 

 13.302,29 

 

 
 

-4.245,88 

 

 

357,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Κονδύλια της προηγούμενης περιόδου 2020 (συγκριτικής) που ανακατατάχθηκαν. 
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Σημειώνεται ότι τα κονδύλια των δικαιωμάτων, που δεν είχαν διανεμηθεί-καταβληθεί έως την 

31/12/2020 (ποσού ευρώ 8.821.543,86€ ) και εμφανίζονταν στο κονδύλι του Παθητικού 

«Μεταβατικοί Λογαριασμοί» του δημοσιευθέντος Ισολογισμού του 2020, αναταξινομήθηκαν ως 

εξής :   

 

 

 

Τα ανωτέρω έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2021, αναλύονται στους εξής λογαριασμούς: 

 

56.01 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ   

56.01.00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΜΗ ΣΥΜΒ 1.175.430,01 

56.01.02 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒ 370.611,19 

56.01.90 ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΠΟΣΑ 911.272,85 

56.01.99.017 ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2017 14.229,22 

56.01.99.018 ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2018 9.193,08 

56.01.99.019 ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2019 107.124,42 

56.01.99.020 ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2020  247.987,65 

56.01.99.021 ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2021 2.928.357,57 

56.01.99.900 ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ 2.078.415,76 

56.02.00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΣΥΜΒ 246.595,27 

56.02.02 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΒ 522.846,01 

56.11.99.000 ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓ.ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ 84.648,25 

    Σύνολο  8.696.711,28 

 

  31/12/2021 31/12/2020 

Μεταβατικοί Λογ/μοι       

  

Έσοδα 

επόμενων 

χρήσεων 

109.714,92 89.560,89 

  

Έξοδα 

χρήσεως 

δουλευμένα 

8.696.711,28 8.821.543,86 

  Σύνολο 8.806.426,20 8.911.104,75 
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          1.2   Έκθεση για τις δραστηριότητες του φορολογικού έτους 

1.2.1. Εισαγωγή -Επισκόπηση 

 

Δύο  αξιοσημείωτα σημεία για τον ΟΣΔΕΛ εντός του 2021 ήταν: 

α) Η συμμετοχή για πρώτη φορά σε αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου 

ΔιοικητικούΣυμβούλίου του Οργανισμού, εκπροσώπων  των δημοσιογράφων και των 

εκδοτών Tύπου. Παράλληλα συστάθηκε επιτροπή εκδοτών Τύπου με εκπροσώπους των 

ενώσεων (ΕΙΕΑ, ΕΝΕΔ, ΣΗΠΕ, ΕΔΙΠΤ και ΕΙΕΤ) καθώς και των συμβασιούχων εκδοτών Τύπου η 

οποία επιλαμβάνεται όλα τα θέματα Τύπου που απασχολούν τον οργανισμό και εισηγείται 

σχετικά στο ΔΣ.β) Το ποσό που διανεμήθηκε στους συμβασιούχους του ΟΣΔΕΛ ύψους 

2.629.370 ευρώ,  ήταν το μεγαλύτερο διανεμηθέν ποσό στην ιστορία του Οργανισμού.  

Από τις δραστηριότητες του Οργανισμού για το 2021 ξεχωρίζουν: η δραστηριοποίηση για 

την αδειοδότηση τραπεζών, φαρμακευτικών εταιρειών και φορέων του δημοσίου τομέα, η 

αναβάθμιση των υπηρεσιών της ΟΣΔΕΛΝΕΤ και του προγράμματος Anti-piracy, η υλοποίηση 

προγραμμάτων αρωγής για συγγραφείς, δημοσιογράφους και μεταφραστές, καθώς και η 

υλοποίηση ερευνών στον χώρο του βιβλίου. 

Τα έσοδα του Οργανισμού, όπως αυτά αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις, 

κυμάνθηκαν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, παρόλο που δεν επιλύθηκε το θέμα με τον 

δημόσιο δανεισμό. Σ αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι οι εισαγωγές των τεχνικών μέσων 

παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, ως απόρροια των ειδικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν 

λόγω της πανδημίας, καθώς και στην αύξηση των εσόδων από αδειοδότηση,. 

 Τα συνολικά έσοδα του ΟΣΔΕΛ ανήλθαν στο ποσό των  3.637.795,09 ευρώ (αύξηση 2,01%) 

και οι εισπράξεις στο ποσό των 3.796.896,87 (αύξηση 1,60%). Το σύνολο των διαχειριστικών 

εξόδων του ΟΣΔΕΛ ανήλθε σε 581.531,68 ευρώ έναντι 629.969,82 ευρώ (μείωση 7,69%). 

 Ως ποσοστό επί των εσόδων τα διαχειριστικά έξοδα ανέρχονται σε 15,30% Τα έξοδα για 

λογαριασμό του ΟΣΔ ΘΕΣΠΙ  ανήλθαν στα 25.135,81 ευρώ (ποσοστό 0,69% επί των συνολικών 

εσόδων). 
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   1.2.2 Εύλογη αμοιβή για ιδιωτική αναπαραγωγή 

Tα έσοδα από την εύλογη αμοιβή για το έτος 2021, κυμάνθηκαν στα ίδια με τα περσινά 

επίπεδα. Το κύριο ζήτημα που  αντιμετωπίστηκε μέσα στο 2021 ήταν οι  διαπραγματεύσεις 

για τη τελική κατανομή μεταξύ των εμπλεκομένων ΟΣΔ της εύλογης του 2% και του 6%. Οι 

προτάσεις όλων των ΟΣΔ έχουν κατατεθεί στον ΟΠΙ, ο οποίος αναμένεται να αναθέσει την 

διεξαγωγή έρευνας/μελέτης για την οριστική κατανομή των ποσοστών των εσόδων. 

Εκτός από τις τιμολογήσεις και οι αντίστοιχες εισπράξεις κυμάνθηκαν περίπου στα επίπεδα 

της περσινής χρήσης. 

         Αναλυτικά: 

 

Για την εύλογη αμοιβή του 4% 

Συνολικά τιμολογήθηκε το ποσό των  1.714.126,98  ευρώ εντός του 2021. 

Για την εύλογη αμοιβή του 6% 

Συνολικά τιμολογήθηκε το ποσό των       50.112,49  ευρώ εντός του 2021. 

Για την εύλογη αμοιβή του 2% 

Συνολικά τιμολογήθηκε το ποσό των   1.191.461,33 ευρώ εντός του 2021. 
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i. Δημόσιος Δανεισμός.       

 

Ακόμα μια χρονιά πέρασε χωρίς να επιλυθεί το θέμα του δημόσιου δανεισμού, με αποτέλεσμα 

κυρίως οι συγγραφείς και σε μικρότερο βαθμό οι εκδότες να στερούνται έναν σημαντικό 

πόρο. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ν.4481/2017 θα έπρεπε να έχει ορισθεί αμοιβή εντός 

του 2018. Αναμένεται η υλοποίηση εντός του 2022. 

 

ii. Πρόγραμμα αδειοδότησης ΑΔΥΑ 

Το πρόγραμμα αδειοδότησης αποκομμάτων τύπου (press clippings) σε εταιρείες 

αποδελτίωσης και στους πελάτες τους εξελίχθηκε ομαλά μέσα στο 2021. Οι εταιρείες 

αποδελτίωσης υλοποιούν τη σύμβαση και προτρέπουν τους πελάτες τους να συμβληθούν με 

τον ΟΣΔΕΛ. Τα έσοδα ανήλθαν σε 263.147,19 ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων 

εισπράχθηκε μέσα στο ίδιο έτος.  

 

iii. Αδειοδότηση Πανεπιστημίων 

Τα έσοδα  από τις υπάρχουσες συμβάσεις με τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια εντός  του 

2021, κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με το έτος 2020, ως αποτέλεσμα της εδραίωσης  της καλής 

συνεργασίας μας με τα αντίστοιχα τμήματα τους. 

Συνολικά τιμολογήθηκαν αξίες ύψους 392.948,64 ευρώ μέσα στο 2021. 

 

  

iv. Οδηγία για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά 

 

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το σχέδιο Οδηγίας για την 

προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά 

Η οδηγία αυτή ρυθμίζει πολλά σημαντικά θέματα που έχουν άμεση σχέση με τη συλλογική 

διαχείριση δικαιωμάτων συγγραφέων και εκδοτών. Μεταξύ άλλων ρυθμίζει το ζήτημα της 

χρήσης αποσπασμάτων βιβλίων και περιοδικών για εκπαιδευτικές ανάγκες και προβλέπει ένα 
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νέο συγγενικό δικαίωμα για τους εκδότες Τύπου, μέσω του οποίου οι εκδότες Τύπου θα 

μπορέσουν να διεκδικήσουν έσοδα από τις μεγάλες πλατφόρμες του διαδικτύου. 

Ο ΟΠΙ είναι ο αρμόδιος φορέας για τη σύνταξη του σχετικού νομοσχεδίου ενσωμάτωσης. Ο 

ΟΣΔΕΛ κατέθεσε αναλυτικά υπομνήματα στον ΟΠΙ και στη συνέχεια πραγματοποίησε 

πολυάριθμες συναντήσεις, ορισμένες από κοινού και με άλλους φορείς, για να υποστηρίξει τις 

θέσεις του σχετικά με ορθή ενσωμάτωση της οδηγίας. Η προθεσμία για την ενσωμάτωση της 

οδηγίας 2019/790  ήταν έως την 7/6/2021  αλλά η χώρα μας είναι από τις ελάχιστες που όχι 

μόνον δεν έχει ενσωματώσει εγκαίρως την οδηγία αλλά δεν έχει καν δημοσιοποιήσει σχέδιο 

νόμου και διεξάγει σχετική διαβούλευση. Η καθυστέρηση ενσωμάτωσης έχει ως συνέπεια την 

απώλεια σημαντικών εσόδων για τους εκδότες Τύπου, τους δημοσιογράφους και τους 

συγγραφείς και εκδότες εκπαιδευτικών – επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.  

 

Νομική δομή και δομή διακυβέρνησης του Οργανισμού 

1.3.1.Νομική Δομή 

1. Ο ΟΣΔΕΛ έχει τη μορφή του αυτοδιαχειριζόμενου αστικού μη κερδοσκοπικού 

συνεταιρισμού και εκπροσωπεί συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφους και εκδότες 

Βιβλίου και Τύπου. 

2. Η οργανωτική δομή του και ο τρόπος  λειτουργίας του διέπεται από τις διατάξεις του 

καταστατικού του, από τις διατάξεις του νόμου 1667/86 περί  αστικών συνεταιρισμών, από 

τις διατάξεις των ν. 2121/1993 και 4481/2017 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα.   

3. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του Οργανισμού, αποτελεί εχέγγυο για την ουσιαστική 

εξυπηρέτηση των σκοπών του Οργανισμού, που είναι η διαχείριση και προστασία των 

πνευματικών δικαιωμάτων των συνεταίρων, αλλά και όλων των δικαιούχων που 

εκπροσωπεί. 
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4. Η λειτουργία του ΟΣΔΕΛ χαρακτηρίζεται από τις αρχές της συλλογικότητας, της 

δημοκρατικής εκπροσώπησης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του ισχυρού και 

αποτελεσματικού ελέγχου στις πράξεις της διοίκησής του. 

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα θεσμικά του όργανα, λαμβάνονται δημοκρατικά 

από τους ίδιους τους συνεταίρους, οι οποίοι επιλέγουν επίσης δημοκρατικά και ταυτόχρονα 

αντιπροσωπευτικά και τα όργανα διοίκησης και εποπτείας του συνεταιρισμού. 

6. Ασφαλιστική δικλείδα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ΟΣΔΕΛ αποτελούν και  οι 

διατάξεις, που αφορούν στην ιδιότητα των συνεταίρων και στον αποκλεισμό αυτών από τον 

Οργανισμό. 

Οι συγγραφείς και εκδότες για να αποκτήσουν την ιδιότητα των συνεταίρων πρέπει να έχουν 

οπωσδήποτε συγγράψει έργα και οι εκδότες να έχουν ασκήσει την εμπορική αυτή 

δραστηριότητα με κάποιο ελάχιστο κύκλο εργασιών. Έτσι οι συνεταίροι –μέλη θα έχουν την 

γνώση και την εμπειρία για την ουσιαστική συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων. 

Αποκλείονται επίσης τα μέλη που έπαυσαν να έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής έτσι ώστε ο 

συνεταιρισμός να λειτουργεί με ασφάλεια ως προς την υλοποίηση των σκοπών του. 

7. Ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί, όπως προαναφέρθηκε, τους συγγραφείς, μεταφραστές και 

δημοσιογράφους καθώς και τους εκδότες βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών . Προστατεύει 

και διαχειρίζεται τα πνευματικά τους δικαιώματα και συγκεκριμένα εισπράττει τα πνευματικά 

δικαιώματα των προαναφερόμενων δικαιούχων οι οποίοι του έχουν αναθέσει τη διαχείριση, 

διανέμει τα εισπραχθέντα δικαιώματα, προβαίνει  σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη 

ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων, συνάπτει συλλογικές 

συμβάσεις με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρηστών για τον καθορισμό των 

ελαχίστων ορίων της ποσοστιαίας αμοιβής και των όρων εκμετάλλευσης των έργων, 

συνάπτει συμβάσεις αμοιβαιότητας με αλλοδαπούς οργανισμούς για τη διαχείριση, είσπραξη 

και διανομή των δικαιωμάτων, παρέχει κοινωνικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

προς όφελος των δικαιούχων κ.λπ. 
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8. Τα δικαιώματα που σύμφωνα με τα παραπάνω διαχειρίζεται και προστατεύει ο ΟΣΔΕΛ 

αφορούν την είσπραξη της εύλογης αμοιβής για ιδιωτική χρήση, την εκμίσθωση και δημόσιο 

δανεισμό αντιτύπων των έργων, τη μετάδοση ή αναμετάδοση έργων στο κοινό με τη 

ραδιοφωνία και την τηλεόραση, τη δημόσια εκτέλεση, την αναπαραγωγή έργων  σε χαρτί με 

φωτοτυπικά μηχανήματα ή ανάλογα τεχνικά μέσα, την παρουσίαση -διάθεση στο κοινό 

αποσπασμάτων έργων ή άρθρων εφημερίδων ή περιοδικών (αποκόμματα Τύπου), την 

ψηφιακή αναπαραγωγή έργων από βιβλιοθήκες για χρήση αποκλειστικά σε τερματικά που 

βρίσκονται μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης, την αναπαραγωγή και ηλεκτρονική διάθεση στο 

κοινό έργων που βρίσκονται εκτός εμπορίου, την αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας και 

σελιδοποίησης των έργων των εκδοτών. 

9. Ο Οργανισμός διοικείται από τα θεσμικά του όργανα και συγκεκριμένα από τη γενική 

συνέλευση (ΓΣ), το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) και το εποπτικό συμβούλιο (ΕΣ). Η ΓΣ είναι το 

ανώτατο όργανο και λαμβάνει αποφάσεις για τα σημαντικά θέματα που αναφέρονται στον 

νόμο και στο καταστατικό όπως αυτά της εκλογής των θεσμικών οργάνων, του καθορισμού 

του ύψους των εξόδων διαχείρισης, της παράτασης της διάρκειας, της διάλυσης του 

Οργανισμού, του τρόπου διανομής των δικαιωμάτων, της έγκρισης των οικονομικών 

θεμάτων και της εισδοχής νέων συνεταίρων, της χρήσης των ποσών που δεν είναι δυνατόν 

να διανεμηθούν κ.λπ. 

10. Το ΔΣ, που εκλέγεται από την ΓΣ, διοικεί τον οργανισμό με βάση την δημοκρατική αρχή 

και το  ΕΣ που εκλέγεται επίσης από την ΓΣ ελέγχει ουσιαστικά και αποτελεσματικά τις πράξεις 

του ΔΣ, του διευθυντού και του Συνεταιρισμού. Τα μέλη του ΔΣ και του ΕΣ σε κάθε χρήση 

δηλώνουν ότι δεν έχουν τα ασυμβίβαστα που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή δεν έχουν εκείνες 

τις ιδιότητες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του οργανισμού.  

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος  λειτουργίας του ΔΣ και του ΕΣ αναφέρονται αναλυτικά στα 

σχετικά άρθρα του καταστατικού του ΟΣΔΕΛ. 

11. Έως και την 31/12/2021, στο ΔΣ εκπροσωπούνται  οι συνεταίροι διαμέσου 6 

επαγγελματικών ομάδων που είναι  
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Ομάδα 1 :  Συγγραφείς και Μεταφραστές λογοτεχνικών έργων, εικονογράφοι, 

δημιουργοί εικαστικών έργων και φωτογράφοι.  

Ομάδα 2 : Συγγραφείς Μεταφραστές κάθε άλλων (πλην λογοτεχνικών) έργων του 

λόγου ή επιστήμης.  

Ομάδα 3 : Εκδότες λογοτεχνικών έργων και εικαστικών έργων ή φωτογραφιών 

(λευκωμάτων).  

Ομάδα 4 : Εκδότες βιβλίων κάθε άλλων (πλην λογοτεχνικών) έργων του λόγου ή 

επιστήμης. 

Ομάδα 5 : Δημοσιογράφοι έντυπου ή  ηλεκτρονικού Τύπου.  

Ομάδα 6: Εκδότες έντυπου ή ηλεκτρονικού Τύπου. 

Με σχετικές τροποποιήσεις του καταστατικού του ΟΣΔΕΛ στις ΓΣ του Ιουλίου 2020 και 

Απριλίου 2021 προστέθηκαν οι δύο νέες επαγγελματικές ομάδες δημοσιογράφων (Ομάδα 5) 

και εκδοτών Τύπου (Ομάδα 6), από τις οποίες εκλέγεται ένα μέλος από κάθε επαγγελματική 

ομάδα στο ΔΣ. Επίσης αυξήθηκε ο συνολικός αριθμός των μελών του ΔΣ από 11 σε 12 μέλη  

1.3.2 Διακυβέρνηση του ΟΣΔΕΛ 

Ο OΣΔΕΛ διοικείται από τα θεσμικά του όργανα που είναι η Γενική Συνέλευση των συνεταίρων 

μελών του ( ΓΣ), το διοικητικό (ΔΣ) και το εποπτικό του συμβούλιο. 

 

1.3.2.1 Γενική Συνέλευση 

Η ΓΣ είναι  το ανώτατο όργανο του Οργανισμού, συγκαλείτε και λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με 

τον νόμο και το καταστατικό. Η ΓΣ αποφασίζει για τα βασικά θέματα που αφορούν στην ύπαρξη  

και λειτουργία του Οργανισμού όπως η παράταση της διάρκεια και η διάλυση και η αναβίωση του 

Οργανισμού, η τροποποίηση του καταστατικού του, η εκλογή και η παύση των μελών του ΔΣ και 

του ΕΣ,  ο τρόπος διανομής των δικαιωμάτων κ.λπ. Επίσης αποφασίζει για τα βασικά οικονομικά 

και διοικητικά θέματα όπως η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, του 
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προϋπολογισμού και του προγράμματος δράσης, η επενδυτική πολιτική για τα έσοδα οι κρατήσεις 

επί των εσόδων κλπ.  

 

1.3.2.2 Εποπτικό Συμβούλιο 

Ο ΟΣΔΕΛ διαθέτει ΕΣ, το οποίο παρακολουθεί τις δραστηριότητες και τις ενέργειες των φυσικών  

ή νομικών προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού.  

Τα μέλη του Ε.Σ. είναι τρία (3) και η διάρκεια της θητείας του είναι τρία (3) έτη. 

Η θητεία του προηγούμενου Ε.Σ. έληξε τον Ιούνιο του 2021. 

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού την 15Η Ιουνίου του 2021, έλαβαν μέρος οι 

αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Εποπτικού Συμβουλίου.  

Τα νέα  μέλη του Ε.Σ. του Οργανισμού κατά την 31/12/2021 είναι τα κάτωθι: 
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1.3.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο 

Η διακυβέρνηση και η διοίκηση του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης έργων του Λόγου Συν ΠΕ είναι 

αρμοδιότητα και ευθύνη του ΔΣ, το οποίο αποτελείται από δώδεκα  μέλη, που εκλέγονται απευθείας από 

την Γενική Συνέλευση.  

Η θητεία του προηγούμενου Δ.Σ. έληξε τον Ιούνιο του 2021. 

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού την 15Η Ιουνίου του 2021, έλαβαν μέρος οι 

αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού  Συμβουλίου.   

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 18.1 του Καταστατικού, είναι 

τριετής, ήτοι έως την 15Η Ιουνίου 2024.  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι τα κάτωθι: 
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Γαλάνη Ευαγγελία -Δημιουργός

Παπαθεοδώρου Βασίλειος-Δημιουργός

Κυδωνιάτης Φαίδων(Εκδόσεις Ευρασία)
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Προέδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Καρατζάς

Αντιπροέδρος του Δ.Σ.

Φίλιππος Δρακονταειδής

Γραμματέας 

Κωνσταντίνος Κατσουλάρης

Ταμίας

Μαριλένα Πανουργιά
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Κώστας Δαρδανός, Εκδόσεις Gutenberg

Σωτήρης Μπέσκος, Εκδότης Opinion Post  SA

Ιωάννης Κωνστανταρόπουλος, Εκδόσεις Μίνωας

Ανδρέας Παναγόπουλος, Δημοσιογράφος

Γιώργος Πασχαλίδης, Εκδ.Broken Hill LTD

Κλαίτη Σωτηριάδου Συγγραφέας - Μεταφράστρια 

Βάσιας Τσοκόπουλος, Συγγραφέας - Ιστορικός

Θεόδωρος Φορτσάκης, Συγγραφέας -Καθηγητής Πανεπιστ.
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Γεώργιος-Ανδρέας Ζάννος

Διεύθυνση
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1.3.2.4 Οργανωτική Δομή του Οργανισμού 

Παρατίθεται οργανόγραμμα που απεικονίζει την οργανωτική-διοικητική δομή του Οργανισμού: 
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1.4 Πληροφορίες άλλων οντοτήτων 

 

Ο Οργανισμός δεν ανήκει ή ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει από οποιοδήποτε 

άλλο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, ή Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης (ΑΟΔ) ή νομική 

οντότητα οποιασδήποτε μορφής.  

Ο Οργανισμός επίσης δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα εν όλω ή εν μέρει οποιοδήποτε άλλο 

Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης (ΑΟΔ) ή νομική οντότητα 

οποιασδήποτε μορφής. 

 

1.5 Αμοιβές Εποπτικού, ΔΣ και Διεύθυνσης 

 

Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά, που έλαβαν για τη διαχειριστική χρήση 2021, 

τα μέλη  του  Διοικητικού Συμβουλίου και  του Εποπτικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία έληξε 

εντός του 2021, των μελών του νέου Διοικητικού  και Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και του  

Διευθυντή του Οργανισμού. 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Αντώνιος Καρατζάς (Πρόεδρος) κατά το  οικονομικό έτος 2021 δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό για 

τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Επιπλέον ο εκδοτικός οίκος ΝΟΜΙΚΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ, του οποίου είναι νόμιμος 

εκπρόσωπος εισέπραξε κατά το  οικονομικό έτος 2021 το μικτό ποσό των 87.770,17€ ως 

πνευματικά δικαιώματα, ποσό το οποίο μετά και την τιμολόγηση των κρατήσεων του ΟΣΔΕΛ  για 

τα διαχειριστικά του  έξοδα, διαμορφώθηκε στο ποσό των 72.568,38€. 

Ο Φίλιππος Δρακονταειδής (Αντιπρόεδρος ) κατά το  οικονομικό έτος 2021 έλαβε το μικτό ποσό 

των 1.649,75€ για τη συμμετοχή του στο ΔΣ του Οργανισμού. Επιπλέον εισέπραξε κατά το  

οικονομικό έτος 2021  ως δικαιώματά του το μικτό ποσό των 190,85€, ποσό το οποίο μετά και την 
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τιμολόγηση των κρατήσεων του ΟΣΔΕΛ  για τα διαχειριστικά του έξοδα, διαμορφώθηκε στο ποσό 

των 157,79€. 

Ο Κωνσταντίνος Κατσουλάρης (Γραμματέας) κατά το οικονομικό έτος 2021 έλαβε το μικτό ποσό 

των 1.649,75€ για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Επιπλέον 

εισέπραξε κατά το  οικονομικό έτος 2021  ως δικαιώματά του το μικτό ποσό των 461,01€ ,ποσό το 

οποίο μετά και την τιμολόγηση των κρατήσεων του ΟΣΔΕΛ  για τα διαχειριστικά του έξοδα, 

διαμορφώθηκε στο ποσό των 381,16€. Επιπλέον έλαβε το μικτό ποσό των 1.000,00€ για 

συμβουλευτικές υπηρεσίες.  

Η Μαριλένα Πανουργιά (Ταμίας) κατά το  οικονομικό έτος 2021 έλαβε το μικτό ποσό των 1.776,65€ 

για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Επιπλέον ο εκδοτικός οίκος 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, του οποίου είναι νόμιμη  εκπρόσωπος εισέπραξε κατά το 

οικονομικό έτος 2021 το  μικτό ποσό των 1.956,60€ ως πνευματικά δικαιώματα, ποσό το οποίο 

μετά και την τιμολόγηση των κρατήσεων του ΟΣΔΕΛ  για τα διαχειριστικά του  έξοδα, 

διαμορφώθηκε στο ποσό των  1.617,72€. 

 Ο Ιωάννης Κωνστανταρόπουλος (Μέλος Δ.Σ.) κατά το οικονομικό έτος 2021 έλαβε το μικτό ποσό 

των 1.269,04€ για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Επιπλέον ο 

εκδοτικός οίκος ΜΙΝΩΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, του οποίου είναι νόμιμος εκπρόσωπος 

εισέπραξε κατά το  οικονομικό έτος 2021 το ποσό των 10.625,81€ ως πνευματικά δικαιώματα, ποσό 

το οποίο μετά και την τιμολόγηση των κρατήσεων του ΟΣΔΕΛ  για τα διαχειριστικά του  έξοδα, 

διαμορφώθηκε στο ποσό των  8.785,42€. 

Ο Κωνσταντίνος Δαρδανός (Μέλος Δ.Σ.) κατά το οικονομικό έτος 2021  δεν έλαβε οποιοδήποτε  

ποσό για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο εκδοτικός οίκος 

ΔΑΡΔΑΝΟΣ Γ.& ΣΙΑ ΕΕ, του οποίου είναι νόμιμος εκπρόσωπος, εισέπραξε κατά το  οικονομικό έτος 

2021 το ποσό των 176,31€ ως πνευματικά δικαιώματα,, ποσό το οποίο μετά και την τιμολόγηση 

των κρατήσεων του ΟΣΔΕΛ  για τα διαχειριστικά του  έξοδα, διαμορφώθηκε στο ποσό των  145,77€.                            

Επιπλέον ο εκδοτικός οίκος Γ.ΔΑΡΔΑΝΟΣ-Κ.ΔΑΡΔΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, του οποίου είναι νόμιμος 
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εκπρόσωπος, εισέπραξε κατά το  οικονομικό έτος 2021 το ποσό των 19.342,11€ ως πνευματικά 

δικαιώματα, ποσό το οποίο μετά και την τιμολόγηση των κρατήσεων του ΟΣΔΕΛ  για τα 

διαχειριστικά του  έξοδα, διαμορφώθηκε στο ποσό των  15.992,06€. 

Ο Σωτήριος  Μπέσκος (Μέλος Δ.Σ.) κατά το οικονομικό έτος 2021 έλαβε το μικτό ποσό των 888,33€ 

για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Επιπλέον ο εκδοτικός οίκος 

ΟΠΙΝΙΟΝ ΠΟΣΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, του οποίου είναι νόμιμος εκπρόσωπος εισέπραξε 

κατά το οικονομικό έτος 2021 το  μικτό ποσό των 2.943,19€ ως πνευματικά δικαιώματα, ποσό το 

οποίο μετά και την τιμολόγηση των κρατήσεων του ΟΣΔΕΛ  για τα διαχειριστικά του  έξοδα, 

διαμορφώθηκε στο ποσό των  2.433,43€. 

Ο Ανδρέας Παναγόπουλος  (Μέλος Δ.Σ.) κατά το οικονομικό έτος 2021 έλαβε το μικτό ποσό των 

761,43€ για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Επιπλέον εισέπραξε 

κατά το  οικονομικό έτος 2021 ως πνευματικά δικαιώματα το ποσό των 663,78€, , ποσό το οποίο 

μετά και την τιμολόγηση των κρατήσεων του ΟΣΔΕΛ  για τα διαχειριστικά του  έξοδα, 

διαμορφώθηκε στο ποσό των 548,81€. 

Ο Γεώργιος Πασχαλίδης  (Μέλος Δ.Σ.) κατά το οικονομικό έτος 2021  δεν έλαβε οποιοδήποτε  ποσό 

για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο εκδοτικός οίκος BROKEN HILL 

PUBLISHERS LTD (Κυπριακών συμφερόντων),του οποίου είναι νόμιμος εκπρόσωπος, εισέπραξε 

κατά το  οικονομικό έτος 2021 το ποσό των 70.915,83€ ως πνευματικά δικαιώματα, ποσό το οποίο 

μετά και την τιμολόγηση των κρατήσεων του ΟΣΔΕΛ  για τα διαχειριστικά του  έξοδα, 

διαμορφώθηκε στο ποσό των  65.548,29€.          

Η Κλεάνθη-Ισμήνη Σωτηριάδου (Μέλος Δ.Σ.) κατά το  οικονομικό έτος 2021 έλαβε το μικτό ποσό 

των 888,33€ για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Επιπλέον εισέπραξε 

κατά το  οικονομικό έτος 2021 ως πνευματικά δικαιώματα το ποσό των 169,04€, ποσό το οποίο 

μετά και την τιμολόγηση των κρατήσεων του ΟΣΔΕΛ  για τα διαχειριστικά του  έξοδα, 

διαμορφώθηκε στο ποσό των  139,76€. 
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Ο Βασίλειος Τσοκόπουλος (Μέλος Δ.Σ.) κατά το οικονομικό έτος 2021  δεν έλαβε οποιοδήποτε  ποσό 

για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Επιπλέον κατά το  οικονομικό 

έτος 2021 δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό για δικαιώματα. 

Ο Θεόδωρος Φορτσάκης (Μέλος Δ.Σ.) κατά το  οικονομικό έτος 2021 έλαβε το μικτό ποσό των 

888,33€ για τη συμμετοχή του  στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Επιπλέον εισέπραξε κατά 

το  οικονομικό έτος 2021 ως πνευματικά δικαιώματα το ποσό των 3.526,95€, ποσό το οποίο μετά 

και την τιμολόγηση των κρατήσεων του ΟΣΔΕΛ  για τα διαχειριστικά του  έξοδα, διαμορφώθηκε 

στο ποσό των  3.104,28€. 

 Ο Αθανάσιος Ψυχογιός του Χαράλαμπου (πρώην Ταμίας του Δ.Σ.) κατά το οικονομικό έτος 2021 

δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. 

Επιπλέον ο εκδοτικός οίκος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., του οποίου είναι νόμιμος εκπρόσωπος 

εισέπραξε κατά το  οικονομικό έτος 2021 το μικτό  ποσό των 13.095,77€ ως πνευματικά 

δικαιώματα, ποσό το οποίο μετά και την τιμολόγηση των κρατήσεων του ΟΣΔΕΛ  για τα 

διαχειριστικά του  έξοδα, διαμορφώθηκε στο ποσό των 10.827,59€. 

 Ο Αναστάσιος Βιστωνίτης (πρώην Μέλος Δ.Σ.) κατά το οικονομικό έτος 2021 δεν εισέπραξε 

οποιοδήποτε ποσό για τη συμμετοχή του στο ΔΣ του Οργανισμού και δεν εισέπραξε κατά το 

οικονομικό έτος 2021 οποιοδήποτε ποσό ως πνευματικά δικαιώματα. 

Η Ντινά Χατζηανδρέου (πρώην μέλος Δ.Σ.) κατά το οικονομικό έτος 2021 έλαβε το μικτό ποσό των 

888,33€ για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο εκδοτικός οίκος 

ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, της οποίας είναι 

νόμιμος εκπρόσωπος  δεν εισέπραξε κατά το  οικονομικό έτος 2021 κανένα ποσό. Επίσης δεν 

εισέπραξε κατά το  οικονομικό έτος 2021 οποιοδήποτε ποσό ως πνευματικά δικαιώματα. 

Η Ξανθίππη Δημητρούλια (πρώην μέλος Δ.Σ.) κατά το οικονομικό έτος 2021 έλαβε το μικτό ποσό 

των 507,61€ για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Επιπλέον κατά το  

οικονομικό έτος 2021 εισέπραξε το μικτό ποσό των 468,37€ που αφορούσε δικαιώματά της ως 
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συγγραφέας – μεταφράστρια, ποσό το οποίο μετά και την τιμολόγηση των κρατήσεων του ΟΣΔΕΛ  

για τα διαχειριστικά του  έξοδα, διαμορφώθηκε στο ποσό των  387,25€. 

Ο Αθανάσιος Ψυχογιός του Βασιλείου (πρώην μέλος Δ.Σ.) κατά το οικονομικό έτος 2021 έλαβε το 

μικτό ποσό των 761,43€ για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Επιπλέον 

ο εκδοτικός οίκος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ), του οποίου είναι 

νόμιμος εκπρόσωπος εισέπραξε κατά το οικονομικό έτος 2021 το ποσό των 2.496,71€ ως 

πνευματικά δικαιώματα, ποσό το οποίο μετά και την τιμολόγηση των κρατήσεων του ΟΣΔΕΛ  για 

τα διαχειριστικά του  έξοδα, διαμορφώθηκε στο ποσό των  2.064,28€. 

Ο Εμμανουήλ Χαιρετάκης (πρώην μέλος Δ.Σ.) κατά το οικονομικό έτος 2021 δεν έλαβε οποιοδήποτε 

ποσό για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και  δεν εισέπραξε κατά το  

οικονομικό έτος 2021 οποιοδήποτε ποσό ως πνευματικά δικαιώματα. 

Εποπτικό Συμβούλιο 

Η Ευαγγελία Γαλάνη (μέλος Εποπτικού Συμβουλίου)κατά το οικονομικό έτος 2021 έλαβε το μικτό 

ποσό των 253,81€ για τη συμμετοχή της στο Εποπτικό Συμβούλιο του Οργανισμού ενώ  δεν έλαβε 

οποιοδήποτε ποσό για δικαιώματα κατά το  οικονομικό έτος 2021.  

Ο Φαίδων Κυδωνιάτης (μέλος Εποπτικού Συμβουλίου)κατά το οικονομικό έτος 2021 έλαβε το μικτό 

ποσό των 253,81€ για τη συμμετοχή του  στο Εποπτικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Επιπλέον κατά 

το οικονομικό έτος 2021 ο εκδοτικός οίκος ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΦΑΙΔΩΝ -ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΙΝΟΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΕΥΡΑΣΙΑ) , του οποίου είναι νόμιμος εκπρόσωπος, εισέπραξε κατά το οικονομικό έτος 2021 το ποσό 

των 3.538,93€ ως πνευματικά δικαιώματα, ποσό το οποίο μετά και την τιμολόγηση των κρατήσεων 

του ΟΣΔΕΛ  για τα διαχειριστικά του  έξοδα, διαμορφώθηκε στο ποσό των  2.925,98€. 

Ο Βασίλειος Παπαθεοδώρου (μέλος Εποπτικού Συμβουλίου) κατά το οικονομικό έτος 2021 έλαβε 

το μικτό ποσό των 253,81€ για τη συμμετοχή του  στο Εποπτικό Συμβούλιο του Οργανισμού. 

Επιπλέον κατά το  οικονομικό έτος 2021 εισέπραξε  το  μικτό ποσό των 273,83€ ως πνευματικά 
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δικαιώματα, ποσό το οποίο μετά και την τιμολόγηση των κρατήσεων του ΟΣΔΕΛ  για τα 

διαχειριστικά του  έξοδα, διαμορφώθηκε στο ποσό των  226,40€. 

Η Ουρανία-Ιουλία Ραγιά (πρώην μέλος Εποπτικού Συμβουλίου ) κατά το οικονομικό έτος 2021 δεν 

έλαβε οποιοδήποτε ποσό για τη συμμετοχή της στο Εποπτικό Συμβούλιο του Οργανισμού. 

Επιπλέον, ο εκδοτικός οίκος ΡΑΓΙΑ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. της οποίας είναι νόμιμος εκπρόσωπος εισέπραξε 

κατά το  οικονομικό έτος 2021 το  μικτό ποσό των 1.332,80€ ως πνευματικά δικαιώματα, ποσό το 

οποίο μετά και την τιμολόγηση των κρατήσεων του ΟΣΔΕΛ  για τα διαχειριστικά του  έξοδα, 

διαμορφώθηκε στο ποσό των  1.101,96€. 

Η Μαρίνα Τσικουρή (πρώην μέλος Εποπτικού Συμβουλίου) κατά το  οικονομικό έτος 2021 δεν έλαβε 

οποιοδήποτε ποσό για τη συμμετοχή της στο Εποπτικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Επίσης   κατά 

το  οικονομικό έτος 2021  δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό για δικαιώματα. 

Ο Γεώργιος Ψύχαλος (πρώην μέλος Εποπτικού  Συμβουλίου) κατά το  οικονομικό έτος 2021 δεν 

έλαβε οποιοδήποτε ποσό για τη συμμετοχή του στο Εποπτικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Επίσης 

ο  εκδοτικός οίκος LIVING GREEN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του οποίου είναι 

νόμιμος εκπρόσωπος δεν εισέπραξε κατά το οικονομικό έτος 2021 οποιοδήποτε ποσό ως 

πνευματικά δικαιώματα. 

Διοίκηση 

Ο Γεώργιος-Ανδρέας Ζάννος (Διευθυντής) κατά το οικονομικό έτος 2021, έλαβε το μικτό ποσό των 

59.906,21€ το οποίο αντιστοιχεί σε καθαρό ποσό 38.325,93€, που αφορά την έμμισθη απασχόλησή 

του ως Διευθυντή. Επιπλέον, εισέπραξε το μικτό ποσό των 4.558,00 € για έξοδα παραστάσεων. 
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2. ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

2.1  Έσοδα του Οργανισμού 

 

Οι πηγές εσόδων του ΟΣΔΕΛ είναι οι κάτωθι: 

 Εύλογη αμοιβή η οποία  καθορίζεται με βάση τον Ν. 2121/1993 και Ν. 4481/2017 όπως 

ισχύουν σήμερα ως εξής: 

 Στο 4% της καθαρής αξίας εισαγωγής και παραγωγής των φωτοτυπικών συσκευών, των 

σαρωτών, των εκτυπωτών και του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες. Η αμοιβή κατανέμεται εξ 

ημισείας μεταξύ των πνευματικών δημιουργών (50%) και των εκδοτών εντύπων (50%). Στην έννοια 

των φωτοτυπικών συσκευών συμπεριλαμβάνεται και κάθε πολυμηχάνημα το οποίο έχει τη 

δυνατότητα φωτοαντιγραφικής αναπαραγωγής. 

 Σε 6% της καθαρής αξίας εισαγωγής, για τις συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και 

εικόνας, μαγνητικές ταινίες ή άλλους υλικούς φορείς πρόσφορους για την αναπαραγωγή ήχου ή 

εικόνας ή ήχου και εικόνας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι υλικοί φορείς ψηφιακής αντιγραφής 

άνω των 4GB όπως επίσης και για συσκευές ή εξαρτήματα ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε 

συνάρτηση ή μη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή αντιγραφή, 

μετεγγραφή ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγή. Η αμοιβή κατανέμεται κατά 55% στους πνευματικούς 

δημιουργούς, 25% στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και 20% στους παραγωγούς 

γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων γραμμένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και 

εικόνας. 

 Σε 2% της καθαρής αξίας εισαγωγής και παραγωγής, για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

τα κινητά τηλέφωνα και τις δικτυωμένες φορητές συσκευές (tablets). Η αμοιβή κατανέμεται στους 

πνευματικούς δημιουργούς, στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, στους παραγωγούς 

γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων γραμμένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και 

εικόνας και στους εκδότες εντύπων.  
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 Αδειοδότηση 

Η αδειοδότηση αφορά στη παραχώρηση άδειας για αναπαραγωγή και διάθεση αντιγράφων 

μικρού μέρους έργων λόγου από έντυπα βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά. Η αδειοδότηση γίνεται 

μέσω των εξειδικευμένων προϊόντων αδειοδότησης του ΟΣΔΕΛ, κατόπιν σύναψης συμβάσεων με 

τους χρήστες και κοστολογείται σύμφωνα με τα ήδη δημοσιευμένα αμοιβολόγια του Οργανισμού.  

 

Αναλυτικά τα έσοδα του 2021 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα περσινά στον παρακάτω πίνακα: 
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     ΕΣΟΔΑ 2021          ΕΣΟΔΑ 2020   

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% 

  

  

  

    
ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ 

4% 1.667.428,04 4% 1.677.815,86 -0,62 

2% 1.080.277,02 2% 1.076.078,04 0,39 

6% 45.514,72 6% 64.162,28 -29,06 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΛΟΓΗΣ  2.793.219,78 ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΛΟΓΗΣ  2.818.056,18 -0,88 

          

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ   ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ     

ΟΣΔ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.230,48 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.986,28 -33,80 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 0 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 0   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΣΩΤ. 253.829,23 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΣΩΤ. 177.143,58 43,29 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤ. 139.119,41 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤ. 93.078,78 49,46 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 6035,75 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 0   

PRESS CLIPPING 263.147,19 PRESS CLIPPING 250.299,49 5,13 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
675.362,06 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
540.508,13 24,95 

          

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΟΣΔ 

ΘΕΣΠΙΣ 
162.481,02 

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΟΣΔ 

ΘΕΣΠΙΣ 
172.612,62 -5,87 

          

ΛΟΙΠΑ    ΛΟΙΠΑ      

ΛΟΙΠΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 0,00 ΛΟΙΠΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 11.616,10   

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0   

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ  0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ 11.616,10   

          

ΣΥΝΟΛΑ 3.631.062,86 ΣΥΝΟΛΑ  3.542.793,03 2,49 

          

ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ  6.732,23 ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ  23.316,41 -71,13 

          

ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΤΟΚΟΥΣ 3.637.795,09 ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΤΟΚΟΥΣ 3.566.109,44 2,01 
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ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ

2%

1.080.

4%

1.667.428,04

6%

45.514,72

ΟΣΔ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:   13.230,48

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ:   0,00 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: 392.948,64

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ:          6.035,75

PRESS CLIPPING: 263.147,19 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
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Τα έσοδα για λογαριασμό του ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ ανέρχονται στα 162.481,02€. 

 

Τα έσοδα που προέκυψαν από την επένδυση των εσόδων του Οργανισμού μέσω προθεσμιακών 

λογαριασμών, ανήλθαν στο μικτό ποσό των 6.732,23€. Σε αυτά τα έσοδα έχει γίνει παρακράτηση 

από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα 15% επί του μικτού ποσού, που αφορά φόρο τόκων των 

προθεσμιακών λογαριασμών.  

Όλα τα παραπάνω έσοδα, καλύπτουν τα διαχειριστικά έξοδα του Οργανισμού, τις κοινωνικές-

πολιτιστικές δαπάνες και την διανομή των δικαιωμάτων προς τους δικαιούχους του Οργανισμού, 

καθώς και αυτά του ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ΟΣΔΕΛ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2021  

 

  
 

Σ
ελ
ίδ
α
4

8
 

2.2 Κόστος Διαχείρισης του Οργανισμού 
2.2.1 Διαχειριστικά Έξοδα 2021 

 

    

               Έξοδα  2021 2020   

Περιγραφή Ποσό σε € Ποσό σε € Μεταβολή % 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 359.857,95 365.997,13 -1,68 

Αμοιβές & έξοδα Δικηγόρων 41.757,00 38.230,00 9,23 

Αμοιβές Δικαστ. Επιμελητών 2.945,75 1.501,90 96,13 

Αμοιβές ελεγκτών ορκωτών & συμβούλων 17.500,00 17.500,00 0,00 

Αμοιβές Λοιπών 0,00 640,00   

Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου  12.690,41 9.263,97 36,99 

Αμοιβές Τρίτων 12.009,47 42.147,17 -71,51 

Έρευνες – Μελέτες 0,00 25.000,00  

Μηχανογραφική επεξεργασία 2.264,00 8.131,79 -72,16 

Μεταφράσεις 740,02 0,00  

Παροχές τρίτων 14.610,54 16.345,06 -10,61 

Φόροι-Τέλη 52.013,70 54.504,45 -4,57 

Μεταφορικά 2199,03 819,57 168,32 

Έξοδα ταξιδιών 592,02 2.928,32 -79,78 

Έξοδα προβολής & Διαφήμισης 2.871,63 11.561,99 -75,16 

Έξοδα εκθέσεων 693,85 0,00  

Συνδρομές – εισφορές 14.460,66 15.046,36 -3,89 

Δωρεές-επιχορηγήσεις 0,00 900,00  

Έντυπα & γραφική ύλη 2.520,78 2.010,12 25,40 

Υλικά άμεσης ανάλωσης 852,78 1.117,95 -23,72 

Έξοδα δημοσιεύσεων 509,31 0,00  

Διάφορα δικαστικά 10.991,68 3.485,14 215,39 

Διάφορα Έξοδα 2.384,74 1.454,61 63,94 

Έξοδα τραπεζών 1.164,31 983,1 18,43 

Αποσβέσεις 27.911,25 21.389,29 30,49 

ΣΥΝΟΛΑ 583.540,88 640.957,92 -8,96 



 

 
ΟΣΔΕΛ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2021  

 

  
 

Σ
ελ
ίδ
α
4

9
 

 

Στα παραπάνω έξοδα περιλαμβάνονται δικαστικά έξοδα ποσού 17.634,43€ τα οποία δεν 

λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των ποσοστώσεων ακαθάριστων εσόδων- διαχειριστικών 

εξόδων, βάσει του Ν.4481/2017.  

Συμπερασματικά, τα διαχειριστικά έξοδα του Οργανισμού ανήλθαν τελικά στα 565.906,45€ χωρίς 

τα δικαστικά έξοδα, ενώ με τα δικαστικά στα 583.540,88€. 

Η παρακάτω ανάλυση παρουσιάζει τις κατηγορίες διαχειριστικών εξόδων ανά εξουσία. Από αυτές 

τις δαπάνες κάποιες είναι έμμεσες λόγω του ότι δεν μπορούν να καταλογιστούν αμιγώς, είτε στην 

κατηγορία της εύλογης αμοιβής είτε σε αυτήν της αδειοδότησης. Από το ποσό των 359.857,95€ της 

μισθοδοσίας, που αφορά τα διαχειριστικά έξοδα το ποσό των 20.977,45€ αφορά άμεση δαπάνη 

της εύλογης αμοιβής και το ποσό των 34.050,77€, άμεση δαπάνη της αδειοδότησης. Το υπόλοιπο 

ποσό των 304.829,73€ αφορά έμμεσες δαπάνες και κατανέμεται κατά 76,60% περίπου στην εύλογη 

αμοιβή και κατά 18,50% περίπου στην αδειοδότηση, ενώ ένα ποσοστό 4,90% περίπου αφορά τα 

έξοδα του ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ. Τα υπόλοιπα διαχειριστικά έξοδα πλην των δικαστικών εξόδων, αφορούν 

έμμεσες δαπάνες του Οργανισμού και κατανέμονται επίσης κατά 76,60% στην εύλογη αμοιβή και 

κατά 18,60% στην αδειοδότηση και 4,90 περίπου στον ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ, όπως στον παρακάτω πίνακα. 

Οι έμμεσες δαπάνες είναι οι δαπάνες του Οργανισμού, που δεν μπορούν να επιμεριστούν είτε στην 

αδειοδότηση ή στην εύλογη αμοιβή γιατί αφορούν το συνολικότερο λειτουργικό κομμάτι του 

Οργανισμού. 
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Έξοδα 2021 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΟΥΣΙΑ   

    ΑΜΕΣΕΣ              ΕΜΜΕΣΕΣ   

Περιγραφή ΣΥΝΟΛΑ ΕΥΛΟΓΗ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΟΣΔ 

ΘΕΣΠΙΣ 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 359.857,95 20.977,45 34.050,77 233.388,42 56.393,50 15.047,81 

Αμοιβές & έξοδα Δικηγόρων 38.060,00     29.153,96 7.041,10 1.864,94 

Αμοιβές ελεγκτών ορκωτών & 

συμβούλων 
17.500,00     13.405,00 3.237,50 857,50 

Αμοιβές Λοιπών 0,00     0,00 0,00 0,00 

Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου  12.690,41     9.720,85 2.347,73 621,83 

Αμοιβές Τρίτων 12.009,47     9.199,25 2.221,75 588,46 

Έρευνες – Μελέτες 0,00     0,00 0,00 0,00 

Μηχανογραφική επεξεργασία 2.264,00     1.734,22 418,84 110,94 

Μεταφράσεις 740,02     566,86 136,90 36,26 

Παροχές τρίτων 14.610,54     11.191,67 2.702,95 715,92 

Φόροι-Τέλη 52.013,70     39.842,49 9.622,53 2.548,67 

Μεταφορικά 2199,03     1.684,46 406,82 107,75 

Έξοδα ταξιδιών 592,02     453,49 109,52 29,01 

Έξοδα προβολής & Διαφήμισης 2.871,63     2.199,67 531,25 140,71 

Έξοδα εκθέσεων 693,85     531,49 128,36 34,00 

Δωρεές-επιχορηγήσεις 0,00     0,00 0,00 0,00 

Συνδρομές – εισφορές 14.460,66     11.076,87 2.675,22 708,57 

Έντυπα & γραφική ύλη 2.520,78     1.930,92 466,34 123,52 

Υλικά άμεσης ανάλωσης 852,78     653,23 157,76 41,79 

Έξοδα δημοσιεύσεων 509,31     390,13 94,22 24,96 

Διάφορα Έξοδα 2.384,74     1.826,71 441,18 116,85 

Έξοδα τραπεζών 1164,31     891,86 215,40 57,05 

Δικαστικές δαπάνες 17.634,43 17.634,43   0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις 27.911,25     21.388,39 5.163,58 1.359,28 

ΣΥΝΟΛΑ 583.540,88 38.611,88 34.050,77 391.229,94 94.512,47 25.135,81 

  
583.540,88 

 

 

Στον παραπάνω πίνακα συμπεριλαμβάνονται και διαχειριστικά έξοδα για λογαριασμό του                                

ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ ποσού 25.135,81€. 
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2.2.2 Κρατήσεις επί των εσόδων  από τα δικαιώματα για χρηματοδότηση των 

διαχειριστικών εξόδων 

Κρατήσεις: Από ποιες πηγές κατηγοριών εξουσιών χρηματοδοτούνται τα διαχειριστικά 

και κοινωνικά-πολιτιστικά έξοδα του ΟΣΔΕΛ; 

 

Τα ποσοστά παρακράτησης για την κάλυψη των διαχειριστικών εξόδων του Οργανισμού είναι τα 

εξής: 

 15% στα έσοδα από αδειοδότηση   

 10% στα έσοδα από το εξωτερικό και  

 έως 30% στα έσοδα της εύλογης αμοιβής (ορίζεται με απόφαση ΔΣ.  

 έως 30% στα έσοδα από τόκους (ορίζεται με απόφαση ΔΣ) 

 100% από λοιπές κατηγορίες 

 

 

Με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού ορίσθηκε κράτηση 16,31% στα έσοδα της εύλογης αμοιβής. 

Η κράτηση στα έσοδα από τόκους ανέρχεται στο 30%. 

 

 

Κρατήσεις  ανά κατηγορία εξουσιών 

 

ΕΣΟΔΑ 
% επί του 

τζίρου 
ΤΖΙΡΟΣ ΠΟΣΟ 

ΕΥΛΟΓΗ ΟΣΔΕΛ 16,31% 2.793.219,78 455.742,61 

ΕΥΛΟΓΗ ΟΣΔΕΛ-ΘΕΣΠΙΣ 16,31% 162.481,02 25.135,81 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 15% 662.131,58 99.319,74 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 10% 13.230,48 1.323,05 

ΛΟΙΠΑ 100% 0,00 0,00 

ΤΟΚΟΙ 30% 6.732,23 2.019,67 

        

                    ΣΥΝΟΛΑ   3.637.795,09 583.540,88 
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Με βάση τα παραπάνω, τα διαχειριστικά έξοδα του Οργανισμού, ποσού 583.540,88 καλύφθηκαν 

μέσω των κάτωθι πηγών: 

            Ποσό 

 Από την εύλογη           455.742,61€ 

 Από εύλογη ΟΣΔΕΛ-ΘΕΣΠΙΣ                        25.135,81€ 

 Από την αδειοδότηση                       99.319,74€ 

 Από το εξωτερικό               1.323,05€ 

 Από τα λοιπά                                             0,00€ 

 Από τους τόκους              2.019,67€ 

                 ΣΥΝΟΛΟ                      583.540,88€  

 

 

Σημείωση:                                                                                                                                                                  

Σύμφωνα με τον Ν.4481/2017 αρ.18 §3, τα δικαστικά έξοδα (17.634,43€) δεν συνυπολογίζονται στα 

διαχειριστικά έξοδα για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου  εξόδων διαχείρισης. Συνεπώς τα 

διαχειριστικά έξοδα χωρίς τα δικαστικά ανέρχονται σε 565.906,45€ και το ποσοστό των 

διαχειριστικών εξόδων σε ποσοστό 15,56% επί των ακαθάριστων εσόδων. 

 

2.2.3 Κρατήσεις επί των εσόδων  από τα δικαιώματα για χρηματοδότηση των κοινωνικών-

πολιτιστικών δαπανών 

 

Δεν είχαμε κρατήσεις επί των εσόδων για  κοινωνικο-πολιτιστικές δαπάνες, μετά από την σχετική 

απόφαση του ΟΠΙ με την οποία έκρινε ότι δεν είναι νόμιμη η παρακράτηση εσόδων για την 

χρηματοδότηση πολιτιστικών και κοινωνικών υπηρεσιών. 
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2.3. Οφειλόμενα ποσά Διανομών 

 

2.3.1 Συνολικό ποσό διανομής που αναλογεί στους δικαιούχους από εισπράξεις του 2021 

Τα ποσά των διανομών προέρχονται από τις ταμειακές εισπράξεις του Οργανισμού, που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη χρήση. Τα ποσά αυτά δεν περιέχουν ΦΠΑ. Από τις 

εισπράξεις αυτές αφαιρούνται τα έξοδα διαχείρισης . Η διαφορά είναι το ποσό, που διανέμεται 

στους δικαιούχους. Το συνολικό ποσό  προς διανομή την 31/12/2021  ανέρχεται στο ποσό των 

3.031.027,70€.  

 

Εύλογη Αμοιβή 

Το ποσό διανομής που αφορά στην εύλογη αμοιβή είναι 2.475.956,23€. Στο ποσό αυτό 

συμπεριλαμβάνεται το ποσό των 4.712,56€ από τους τόκους των προθεσμιακών καταθέσεων και 

των 5.446,72€ από τα φωτοτυπικά. 

 

 Αδειοδότηση 

Το ποσό διανομής που αφορά την αδειοδότηση είναι 543.164,04€. 

Από αυτά το ποσό των  220.341,70€ αφορά  το Pressclipping και το ποσό των 322.822,34€ τα 

πανεπιστήμια.. 

 Εξωτερικό 

Το ποσό που αφορά στο εξωτερικό ανέρχεται στο ποσό των  11.907,43€. 

 

2.3.2 Συνολικό ποσό διανομής, που καταβλήθηκε κατά το έτος 2021 

Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στους δικαιούχους του Οργανισμού κατά το έτος 2021, 

ανήλθε σε 2.791.066,72€ και αφορά διανομή 2021, καθώς και προηγούμενων ετών, από τα 

οποία τα 125.896,65€ αφορούν δικαιώματα για λογ. ΟΣΔ ΘΕΣΠΙ.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2021   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΕΥ-BOOKS-Δ-ΕΩΣ 2014 12.128,47 

ΕΥ-BOOKS-E ΕΩΣ 2014 36.049,36 

ΕΥ-PRESS-Δ-2007-11 432,48 

ΕΥ-PRESS-Ε-2007-11 305,66 

ΑΔ-ΑΠΚΥ-Ε- 2011-2014 2.688,72 

ΕΥ-PRESS-Δ-2012-14 4.114,70 

ΕΥ-PRESS-Ε 2012-14 1.448,90 

ΕΥ-AV- 2012-2014 127,97 

ΕΥ-BOOKS-Δ-2015 3.372,49 

ΑΔ-ΑΠΚΥ-Ε 2015 1.693,09 

ΕΥ-BOOKS-Ε-2015 1.553,18 

EY-MAGS-E-2007-2012 253,63 

ΕΥ-ΒΟΟΚS-Δ-2016 5.060,44 

ΕΥ-ΒΟΟΚS-E-2016 3.846,68 

ΕΥ-MAGS-Δ-2015 643,98 

ΕΥ-PRESS-Δ-2015 380,14 

ΕΥ-PRESS-Ε 2015 6.956,44 

ΕΥ-PRESS-Δ-2016 476,98 

ΕΥ-PRESS-E-2016 5.024,92 

ΑΔ-ΕΑΠ+ΑΠΚΥ-Ε 2016-17 2.506,85 

ΑΔ-ΕΑΠ+ΑΠΚΥ-Δ 2016-17 429,05 

ΑΔ-RRO-Ε 2016 324,25 

ΕΥ-MAGS-Δ- 2016 396,81 

ΕΥ-PRESS-Δ-2018 2.710,77 

ΕΥ-MAGS-Δ-2018 949,17 

ΕΥ-ΒΟΟΚS-Δ-2017 5.903,63 

ΕΥ-ΒΟΟΚS-E-2017 2.117,59 

ΕΥ-MAGS-Δ-2017 184,88 

ΕΥ-PRESS-Δ-2017 1.946,66 

ΕΥ-PRESS-E-2017 6,07 

ΕΥ-AV-Δ- 2017 13,99 

ΑΔ-ΕΑΠ+ΑΠΚΥ-Δ 2017-18 636,93 

ΑΔ-ΕΑΠ+ΑΠΚΥ-Ε 2017-18 3.200,82 

ΑΔ-CLIPPING 2017 3.842,13 

EY-BOOKS-Δ-2018 14.339,44 

EY-BOOKS-Ε-2018 6.789,57 

ΕΥ-PRESS-E-2018 1.686,49 
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ΑΔ-CLIPPING 2018 6.326,32 

ΑΔ-ΕΑΠ+ΑΠΚΥ-Δ 2018-19 967,08 

ΑΔ-RRO-Ε 2018 63,44 

ΑΔ-ΕΑΠ+ΑΠΚΥ-Ε 2018-19 3.488,02 

EY-BOOKS-Δ-2019 94.218,18 

EY-BOOKS-Ε-2019 24.499,63 

ΕΥ-PRESS-Δ-2019 11.903,37 

ΕΥ-PRESS-E-2019 22.449,12 

ΕΥ-MAGS-Δ-2019 8.293,15 

ΕΥ-MAGS-E-2019 11.762,68 

ΕΥ-AV-Δ- 2019 1.218,59 

ΑΔ-ΕΑΠ+ΑΠΚΥ-Δ 2019-20 7.539,57 

ΑΔ-ΕΑΠ+ΑΠΚΥ-Ε 2019-20 24.218,60 

ΑΔ-CLIPPING 2019 5.471,73 

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ 2019 26.151,26 

DEREE 2019 1.664,22 

EY-BOOKS-Δ-2020 410.838,61 

EY-BOOKS-Ε-2020 634.625,98 

ΕΥ-PRESS-Δ-2020 169.834,42 

ΕΥ-PRESS-E-2020 195.807,04 

ΕΥ-MAGS-Δ-2020 173.570,90 

ΕΥ-MAGS-E-2020 217.354,44 

ΕΥ-AV-Δ- 2020 27.189,22 

ΑΔ-CLIPPING 2020 197.582,56 

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ 2020 45.135,64 

ΟΣΔ-ΘΕΣΠΙΣ 125.896,65 

ΕΥ-WEB-Δ-2020 107.001,04 

ΕΥ-WEB-Ε-2020 101.451,93 

Σύνολα 2.791.066,72 

 

 

 

 

 

2.3.3 Η πληρωμή των ποσών των διανομών γίνεται μια φορά ετησίωςγια κάθε κατηγορία εξουσίας 

- δικαιωμάτων. 
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      2.3.4 Αδιανέμητα και αδιάθετα ποσά. 

 

Αδιανέμητα ποσά:  

- Ανείσπρακτα ποσά (ποσά που έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν έχουν εισπραχθεί, ήτοι 

επισφάλειες + μελλοντικές εισπράξεις) 

- Ποσά προς διανομή (ποσά που έχουν εισπραχθεί από τον ΟΣΔΕΛ και θα διανεμηθούν σε 

επόμενες διανομές του ΟΣΔΕΛ)  

- Μη διανεμητέα ποσά (ποσά για τα οποία δεν υπάρχει κανένα στοιχείο των δικαιούχων 

και άρα δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε διανομή) 

 

 

Αδιάθετα ποσά 

- Υπόλοιπα διανεμηθέντων ποσών προς πληρωμή σε δικαιούχους (που δεν έχουν 

παραγραφεί)  

- Παραγραφέντα  (ποσά τα οποία έχουν παραγραφεί βάσει του ν.4481/2017 αφού 

παρήλθαν, 10 χρόνια από τη διανομή τους σε συμβασιούχους που δεν προσήλθαν ποτέ 

να τα εισπράξουν).  
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Συνολικά ποσά αδιανέμητων και αδιάθετων  την 31/12/2021 

ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΠΟΣΑ: 

 

                                                                                                           

ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ 

ΠΟΣΑ + ΠΟΣΑ 

ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ  

          

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ Grand Total 

            

Από Τιμολογημένα/ 

ΜΗ Εισπραχθέντα. 
        1.104.252,52 

            

ΕΣΟΔΑ από RRO           

2012-2015 334.621,96       334.621,96 

2016 17.431,48       17.431,48 

2017 14.229,22       14.229,22 

2018 9.193,08       9.193,08 

2019 19.370,18       19.370,18 

2020 17.987,65       17.987,65 

2021 11.907,43       11.907,43 

ΣΥΝΟΛΟ         424.740,99 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ           

            

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ           

2020           

2021 25.575,47   25.575,47   25.575,47 

ΣΥΝΟΛΟ         25.575,47 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ           

2019   7.531,48 7.516,02   15.047,50 

2020   10.000,00 40.000,00   50.000,00 

2021   724.936,51 548.677,25 67.032,30 1.340.646,07 

ΣΥΝΟΛΟ         1.405.693,57 
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EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ           

2019   32.625,26 24.621,33   57.246,59 

2020   50.000,00 40.000,00   90.000,00 

2021   276.725,33 220.446,06 49.170,80 546.342,19 

ΣΥΝΟΛΟ         693.588,78 

ΤΥΠΟΣ           

2019   0,00 15.460,15   15.460,15 

2020   20.000,00 20.000,00   40.000,00 

2021   232.196,79 173.443,70 21.349,50 426.989,99 

ΣΥΝΟΛΟ         482.450,14 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ           

2019   0,00 0,00   0,00 

2020   30.000,00 20.000,00   50.000,00 

2021   64.791,19 64.791,19 6.820,13 136.402,51 

ΣΥΝΟΛΟ         186.402,51 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ           

Πανεπ. ΕΣΩΤ 20-21         213.540,03 

Πανεπ. ΕΞΩΤ 20-21         75.465,30 

DEREE 20-21         33.817,01 

PRESSCLIPPING ΚΚ2021         220.341,70 

ΣΥΝΟΛΟ         543.164,04 

            

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         4.865.868,02 

 

 

 

ΜΗ ΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΠΟΣΑ: 

 

                   ΕΣΟΔΑ από RRO 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ Grand Total 

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 

ΣΥΝΟΛΟ       0,00 
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2.3.5  

ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΠΟΣΑ: 

Συνολικό ποσό που αναλογεί στους δικαιούχους και δεν τους έχει ακόμη καταβληθεί, με κατανομή 

ανά κατηγορία εξουσιών, την 31η Δεκεμβρίου 2021. Γίνεται αναφορά στα ποσά για τα οποία έχει 

γίνει διανομή αλλά δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. 

 

ΑΔΙΑΘΕΤΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ    

Πηγή Έτος Συμβασιούχοι 
 Μη 

Συμβασιούχοι 
Σύνολο 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 2012   6.486,51 6.486,51 

  2013-2016 0,00 0,00 0,00 

  2017 359,37   359,37 

  2018-2020 1693,18   1.693,18 

Σύνολο   2.052,55 6.486,51 8.539,06 

 ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 2012-2016 104.494,81 1.165.542,23 1.270.037,04 

  2017 17.826,28   17.826,28 

  2018 22.707,84   22.707,84 

  2019 31.690,73   31.690,73 

  2020 66.864,59   66.864,59 

Σύνολο   243.584,25 1.165.542,23 1.409.126,48 

ΤΥΠΟΣ 2012-2016 16.804,27 1401,43 18.205,70 

  2017 2.226,20 0,00 2.226,20 

  2018 3.341,63 0,00 3.341,63 

  2019 2.491,37 0,00 2.491,37 

  2020 4.503,84   4.503,84 

Σύνολο   29.367,31 1.401,43 30.768,74 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 2016 1.257,62 49,47 1.307,09 

  2017 2.567,51 0,00 2.567,51 

  2018 3.791,41 0,00 3.791,41 

  2019 4.281,05 0,00 4.281,05 

Σύνολο   11.897,59 49,47 11.947,06 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 2012-2016 2.438,53 356,76 2.795,29 

  2017 0,00 93,24 93,24 

  2018 28,93 0,00 28,93 

  2019 557,19 0,00 557,19 

  2020 4.606,99 0,00 4.606,99 

Σύνολο   7.631,64 1.950,37 9.582,01 

RRO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2019 16.630,45 0,00 16.630,45 
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  2020 55.056,94 0,00 55.056,94 

    71.687,39 0,00 71.687,39 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 2020 4.390,46 0,00 4.390,46 

    4.390,46 0,00 4.390,46 

Γενικό Σύνολο   370.611,19 1.175.430,01 1.546.041,20 

 

 

ΑΔΙΑΘΕΤΑ  ΕΚΔΟΤΩΝ               ΣΥΝΟΛΟ 

Πηγή Έτος Συμβασιούχοι Μη Συμβασιούχοι   

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 2012-2016 38.395,83 345.744,83 384.140,66 

  2017 3.995,86 0,00 3.995,86 

  2018 4.767,65 0,00 4.767,65 

  2019 21.693,07 0,00 21.693,07 

  2020 22.486,94   22.486,94 

Σύνολο   91.339,35 345.744,83 437.084,18 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 2012-2016 8.650,19 1.564,68 10.214,87 

  2017 5.747,92 55,87 5.803,79 

  2018 5.701,49 106,00 5.807,49 

  2019 6.525,87 0 6.525,87 

Σύνολο   26.625,47 1.726,55 28.352,02 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 2012-2016 338,17 42.415,66 42.753,83 

  2017 0,00 0,00 0,00 

  2018 0,00 0,00 0,00 

  2019 121,92 0,00 121,92 

  2020 242,77 0,00 242,77 

Σύνολο   702,86 42.415,66 43.118,52 

ΤΥΠΟΣ 2012-16 8.650,24 132.958,97 141.609,21 

  2017 179,46 0,00 179,46 

  2018 9,24 0,00 9,24 

  2019 258,80 0,00 258,80 

  2020 117,16 0,00 117,16 

Σύνολο   9.214,90 132.958,97 142.172,97 

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ 2019 23.709,05 0,00 23.709,05 

  2020 93.900,20   93.900,20 
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    117.609,25 0,00 117.609,25 

ΑΔ.ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ 2017 315,09 0,00 315,09  

2018 788,35 0,00 788,35 

    1.103,44   1.103,44 

Γενικό Σύνολο   246.595,27 522.846,01 769.441,28 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΠΟΣΑ: 

 

               ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΠΟΣΑ 2011   

Έτος ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

2011 350.982,62 168.457,06 519.439,68 

        

  350.982,62 168.457,06 519.439,68 

 

 

Τα ποσά που δεν έχουν καταβληθεί αφορούν κατά πλειοψηφία, μη συμβασιούχους δημιουργούς 

και εκδότες του Οργανισμού, για τους οποίους δεν υπάρχει σύμβαση ανάθεσης και δεν 

υφίστανται στοιχεία εντοπισμού τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7 Σχέσεις με άλλους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης 

Ο Οργανισμός είναι τακτικό μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα Αναπαραγωγής 

(IFRRO) και είναι συμβεβλημένος με τους δικαιούχους σε χώρες από όλο τον κόσμο μέσω 

συμβάσεων αμοιβαιότητας. Οι τύποι των συμβάσεων μας με το εξωτερικό είναι δυο κατηγοριών: 
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 Οι συμβάσεις τύπου Α με τις οποίες συμφωνείται ότι τα έσοδα που εισπράττονται από τους 

συμβαλλόμενους Οργανισμούς,  θα διανέμονται σύμφωνα με τον εκάστοτε κανονισμό 

διανομής στους δικαιούχους αφού πρώτα παρακρατούνται τα ανάλογα διαχειριστικά 

έξοδα. Οι κρατήσεις σε αυτές του τύπου τις συμβάσεις ανέρχονται στο 10% και αφορούν τα 

διαχειριστικά έξοδα του Οργανισμού. 

 Οι συμβάσεις τύπου Β με τις οποίες συμφωνείται ότι τα έσοδα που εισπράττονται από τους 

συμβαλλόμενους Οργανισμούς, θα παρακρατούνται και θα διατίθενται σύμφωνα με τον 

κανονισμό διανομής του εκάστοτε Οργανισμού. 

2.3.7.1. Κατά το έτος 2021 ο Οργανισμός έλαβε τα ποσά που αναφέρονται παρακάτω, από 

Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης με τους οποίους έχει συνάψει συμβάσεις τύπου Α. Το 

συνολικό ποσό που εισπράχθηκε αφορά αδειοδότηση, ανήλθε στα 13.230,48€ και στο οποίο 

παρακρατήθηκε ποσοστό 10% για διαχειριστικά έξοδα. Το καθαρό ποσό, που θα κατευθυνθεί στην 

διανομή ανέρχεται στα 11.907,43€. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 10% ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

COPYRIGHT AGENCY AU LTD 523,36 52,34 471,02 

THE COPYRIGHT AGENCY   LTD UK 5.854,90 585,49 5.269,41 

AUTHOR'S LICENSING-UK 862,79 86,28 776,51 

COPYDAN 2.981,88 298,19 2.683,69 

CENTRE FRANCE 3.007,55 300,76 2.706,80 

        

ΣΥΝΟΛΑ  13.230,48 1.323,05 11.907,43 

 

2.3.7.2. Αντίστοιχα κατά το έτος 2021 ο Οργανισμός κατέβαλε τα ποσά που αναφέρονται στον 

κάτωθι πίνακα, σε  Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης  του εξωτερικού. Το συνολικό ποσό που 

κατέβαλε ανήλθε στα 146.594,39€. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
  

THE COPYRIGHT AGENCY   LTD UK 67.232,05 ΔΙΑΝΟΜΗ 2020 

THE COPYRIGHT AGENCY   LTD UK 72.291,94 ΔΙΑΝΟΜΗ 2021 

COPYDAN 897,73 ΔΙΑΝΟΜΗ 2021 

REBROBEL 2.098,57 ΔΙΑΝΟΜΗ 2021 

LITERAR MECHANA 2.221,72 ΔΙΑΝΟΜΗ 2020 

LITERAR MECHANA 1.852,38 ΔΙΑΝΟΜΗ 2021 

ΣΥΝΟΛΑ  146.594,39   
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3. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

1. Γενικές πληροφορίες 

 

Ο ΟΣΔΕΛ, σύμφωνα με το καταστατικό του και ακολουθώντας αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή 

πρότυπα, στηρίζει και ενισχύει οικονομικά πολιτιστικές πρωτοβουλίες προς όφελος των μελών του  

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών του σκοπών ο ΟΣΔΕΛ ενισχύει οικονομικά ή συνδράμει σε: 

 Δράσεις που ενισχύουν τη φιλαναγνωσία. 

 Δράσεις δημιουργών και εκδοτών που ενισχύουν τη διάδοση ελληνικών έργων στο εξωτερικό. 

 Πρωτοβουλίες νέων δημιουργών που στοχεύουν στην επιμόρφωση/εκπαίδευση, στους τομείς 

του πολιτισμού, των Γραμμάτων και των Τεχνών. 

 Έρευνες που βοηθούν στην καταγραφή και ανάλυση  των δεδομένων που αφορούν την  αγορά 

του βιβλίου. 

 Εκδόσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην καλλιέργεια κουλτούρας υπέρ της 

προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ή στην καταπολέμηση της παράνομης αντιγραφής 

Έργων του Λόγου. 

 Βραβεύσεις νέων δημιουργών, μεταφραστών και δημοσιογράφων για έργα και επιδόσεις 

εξαιρετικής αξίας και ειδικού βάρους. 

 Επιστημονικά συνέδρια που προωθούν τους σκοπούς του ΟΣΔΕΛ αλλά και συμβάλλουν 

γενικότερα στην ανάπτυξη των Γραμμάτων και των Τεχνών. 

 Προγράμματα που προωθούν την εθνική βιβλιοπαραγωγή εκτός Ελλάδος μέσα από διεθνή fora 

και εκθέσεις. 

 Πολιτιστικές δράσεις που ενισχύουν το έργο του ΟΣΔΕΛ και προάγουν τον πολιτισμό στη χώρα 

μας. 

 Μη εμπορικές εκδόσεις με σημαντική πολιτιστική αξία. 

 Καλλιτεχνικές, επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις με αντικείμενο το  βιβλίο και τους 

δημιουργούς. 
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Επιπλέον, με απόφαση του ΔΣ καθορίζεται ένα  ετήσιο διαθέσιμο ποσό για οικονομικές ενισχύσεις 

σε  σωματεία  συγγραφέων και  εκδοτών βιβλίων που δραστηριοποιούνται με σκοπό την 

προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των συγγραφέων και των εκδοτών βιβλίου. 

Κριτήρια για την οικονομική ενίσχυση είναι η αντιπροσωπευτικότητα του σωματείου με μέλη που 

είναι και μέλη στον ΟΣΔΕΛ, η ποιότητα και αποτελεσματικότητα των δράσεων των τελευταίων 

τουλάχιστον τριών ετών και η τήρηση των κανόνων και διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος για 

τη λειτουργία των οργάνων του σωματείου.  

Τα απαιτούμενα ποσά για την κάλυψη των ανωτέρω κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων 

χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τα παραγραφέντα ποσά καθώς τον  Ιούνιο του 2020 ο ΟΠΙ, 

έκρινε ότι ο ν. 4481/2017 αποκλείει την παρακράτηση εσόδων για πολιτιστικούς και κοινωνικούς 

σκοπούς. 

2. Δράσεις – χορηγίες 2021 

 

   2.1 Ποσά που δαπανήθηκαν και προέλευσή τους 

 

Το ποσό που διατέθηκε  συνολικά το έτος 2021 για πολιτιστικές δράσεις ανήλθε στις  293.316,00 

ευρώ και χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από τα παραγραφέντα ποσά από τα οποία, τα 

244.100,00 ευρώ αφορούν το 2ο και 3Ο πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής δημιουργών, ενώ τα 

49.216,00 ευρώ αφορούν λοιπές κοινωνικο-πολιτιστικές δράσεις. 

 

2.2 Πολιτιστικές Δράσεις 

Τον Ιούνιο του 2020 ο ΟΠΙ, έκρινε ότι ο ν. 4481/2017 αποκλείει την παρακράτηση εσόδων για 

πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Ο ΟΣΔΕΛ, σεβόμενος τον θεσμικό ρόλο του ΟΠΙ, 

προχώρησε τον Ιούνιο του 2020 στην αναστολή όλων των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και 

κοινωνικών προγραμμάτων, που είχαν σχεδιαστεί για το 2020, και που συστηματικά υλοποιεί, προς 

όφελος των συμβασιούχων του, αλλά και του κοινωνικού συνόλου εν γένει. Μεταξύ άλλων 
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ανεστάλη και  το 2ο πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής δημιουργών, το οποίο  τελικά ολοκληρώθηκε 

τον Μάϊο του 2021 και επιδοτήθηκε από τα παραγραφέντα ποσά.  

Το ποσό ανήλθε στα 120.000 ευρώ και επωφελήθηκαν συνολικά 80 δημιουργοί (συγγραφείς, 

δημοσιογράφοι, μεταφραστές και αρθρογράφοι). 

Τον Νοέμβριο του 2021  ξεκίνησε το 3Ο πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής και το οποίο 

ολοκληρώθηκε τον  Δεκέμβριο του 2021 με την εκταμίευση των ποσών στους τελικούς δικαιούχους 

του προγράμματος. Το ποσό ανήλθε στα 124.100 ευρώ και επωφελήθηκαν συνολικά 89 δημιουργοί 

(συγγραφείς, δημοσιογράφοι και μεταφραστές). 

  

2.3 Άλλες πολιτιστικές δράσεις του Οργανισμού 

 

Ο ΟΣΔΕΛ πέρα από την οικονομική ενίσχυση τρίτων προβαίνει και ο ίδιος με δική του πρωτοβουλία 

σε πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις. 

 Ο ΟΣΔΕΛ προβαίνει σε ενέργειες για την καταπολέμηση της πειρατείας, συμμετέχει σε διεθνείς 

ενώσεις και συνέδρια και πραγματοποιεί έρευνες σχετικά με την αναπαραγωγή έργων του λόγου.  

Τα έξοδα  τα οποία έχουν επιδοτηθεί από τα παραγραφέντα ποσά εντός του 2021 για λοιπές 

κοινωνικο-πολιτιστικές δράσεις είναι τα κάτωθι: 

 

 

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΠΟΣΑ   

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ 14.175,00 

ΕΡΕΥΝΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ 1.000,00 

ICAP-ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) 420,00 

ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  1.900,00 

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  2.500,00 

METROΝ ANALYSIS (ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) 23.500,00 

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΔΠΠΙ 5.721,00 

ΣΥΝΟΛΟ 49.216,00 

 

 










