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5.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔ.Υ.Α. 

(ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ) 

 

Η Διανομή Δικαιωμάτων που προέρχονται από το πρόγραμμα Αδ.Υ.Α. στους εκδότες 

Τύπου διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:   

• Οι δικαιούχοι συμμετέχουν στις διανομές δικαιωμάτων μετά την υπογραφή της 

Σύμβασης Ανάθεσης και εφόσον έχουν εκχωρηθεί τα αντίστοιχα δικαιώματα 

αποκομμάτων Τύπου. H πρώτη διανομή στην οποία θα συμμετέχουν οι 

δικαιούχοι είναι αυτή που αφορά στο έτος έναρξης ισχύος της σύμβασης τους. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέπει τη συμμετοχή των νέων 

συμβασιούχων σε παλαιότερα έτη εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί διανομή για 

το συγκεκριμένο έτος. 

• Στη διανομή συμμετέχουν τα έντυπα που έχουν δηλωθεί από τις εκδοτικές 

επιχειρήσεις στο Παράρτημα Ι της σύμβασης ανάθεσης εκδότη κατά τη σύναψη 

της σύμβασης αλλά και σε κάθε επόμενη επικαιροποίηση του Παραρτήματος . 

• Τα δικαιώματα που εισπράττονται κάθε ημερολογιακό έτος από το πρόγραμμα 

Αδ.Υ.Α. κατανέμονται αναλογικά στα ημερολογιακά έτη που καλύπτουν οι 

εκάστοτε άδειες των χρηστών. 

• Η διανομή διενεργείται άπαξ ετησίως και αφορά τα καθαρά δικαιώματα που 

εισπράχθηκαν στην προηγούμενη ημερολογιακή χρήση και αφορούν δικαιώματα 

του προηγούμενου έτους και παλαιότερων ετών. 

• Το σύνολο των εσόδων από την αδειοδότηση της αποδελτίωσης αποκομμάτων 

τύπου διανέμεται στους δικαιούχους εκδότες ανά τίτλο εντύπου σύμφωνα με τα 

αναλυτικά στοιχεία που παρέχουν οι εταιρείες αποδελτίωσης. 

 

Παράδειγμα υπολογισμού  

Ο ΟΣΔΕΛ λαμβάνει από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης αναλυτικά 

στοιχεία για τον αριθμό των άρθρων κάθε τίτλου εντύπου που αποδελτιώθηκαν και 

στάλθηκαν στους πελάτες τους. Με βάση την αναλογία του αριθμού των άρθρων κάθε 

εντύπου προς το σύνολο των άρθρων όλων των εντύπων, προκύπτει το ποσοστό επί 

του συνόλου των εντύπων που λαμβάνει ο κάθε τίτλος.  

H εταιρεία αποδελτίωσης Α έχει στείλει στους πελάτες της:  

30 άρθρα από το έντυπο Χ  

15 άρθρα από το έντυπο Ψ  

5 άρθρα από το έντυπο Ω  

 

Η εταιρεία αποδελτίωσης Β έχει στείλει στους πελάτες της:  

25 άρθρα από το έντυπο Χ  

15 άρθρα από το έντυπο Ψ  
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10 άρθρα από το έντυπο Ω 

  

Η εταιρεία αποδελτίωσης Γ έχει στείλει στους πελάτες της:  

45 άρθρα από το έντυπο Χ  

30 άρθρα από το έντυπο Ψ  

25 άρθρα από το έντυπο Ω 15 

 

Αθροίζονται τα στοιχεία των εταιρειών και προκύπτει ο συνολικός αριθμός των άρθρων 

του κάθε εντύπου που έχουν διακινηθεί. Ακολουθεί η ποσόστωση και προκύπτει το 

τελικό ποσό για το κάθε έντυπο.  

Αναλυτικότερα, σε σύνολο 200 άρθρων, τα 100 ανήκουν στο έντυπο Χ, τα 60 στο 

έντυπο Ψ και τα 40 στο έντυπο Ω. Συνεπώς το 50% του υλικού που διακινήθηκε ανήκει 

στο έντυπο Χ, το 30% στο έντυπο Ψ και το 20% στο έντυπο Ω. Εάν λοιπόν το ποσό 

προς διανομή είναι 10.000€, θα λάβουν: το έντυπο Χ 5.000€, το έντυπο Ψ 3.000€ και 

το έντυπο Ω 2.000€. 

 


