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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΥΝ ΠΕ 

 

 

1.1 Περιεχόμενα Ισολογισμού 

 

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης) 

 

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

Δεκεμβρίου 2019 (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  

31/12/2019 

 ( 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 2020 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019 

του 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΥΝ ΠΕ 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ   
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) 

ΟΣΔΕΛ ΣΥΝ ΠΕ-ΑΦΜ 096207020 

  2019 2018 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ακίνητα 273.469,99 287.132,73 

Λοιπός Εξοπλισμός 13.745,30 17.760,80 

Σύνολο 287.215,29 304.893,53 

Αυλα πάγια στοιχεία     

Λοιπά άυλα 12.945,04 16.646,80 

Σύνολο 12.945,04 16.646,80 

Σύνολο Παγίων 300.160,33 321.540,33 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     

Δάνεια και απαιτήσεις 12.864,24 21.792,95 

Σύνολο 12.864,24 21.792,95 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 313.024,57 343.333,28 

      

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές     

Εμπορικές απαιτήσεις 1.731.390,59 1.285.836,38 

Λοιπές απαιτήσεις 111.331,07 61.446,01 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.508.317,32 6.191.245,82 

Σύνολο 8.351.038,98 7.538.528,21 

      

Σύνολο κυκλοφορούντων 8.351.038,98 7.538.528,21 

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού     

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 30.323,04   

Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών 30.323,04   

      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.694.386,59 7.881.861,49 

Καθαρή θέση     

Καταβεβλημένα κεφάλαια     

Κεφάλαιο 12.973,32 11.573,32 

Σύνολο 12.973,32 11.573,32 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο     

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 55.977,05 54.577,05 

Σύνολο 55.977,05 54.577,05 

Σύνολο Καθαρής θέσης 68.950,37 66.150,37 

Υποχρεώσεις     

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Εμπορικές υποχρεώσεις 27.510,64 8.599,94 

Λοιποί φόροι και τέλη 169.933,72 94.774,20 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 22.859,14 15.917,35 

Λοιπές υποχρεώσεις 72.541,64 31.899,69 

Σύνολο υποχρεώσεων 292.845,14 151.191,18 

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού      

Εσοδα επόμενων χρήσεων 75.945,78 79.345,72 

Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)-δικαιώματα προς διανομή 8.256.645,30 7.585.174,22 

Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών 8.332.591,08 7.664.519,94 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 8.694.386,59 7.881.861,49 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (κατά Λειτουργία) 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΥΝ ΠΕ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2019 2018 

      

Πωλήσεις(έσοδα από δικαιώματα) 3.079.830,52 1.697.272,79 

Πλέον πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα(από επενδ.αποθεμ.δικαιούχων) 54.095,57 51.172,86 

Πλέον λοιπά έσοδα  4.742,64 42.163,17 

Συνολικά  έσοδα  3.138.668,73 1.790.608,82 

Μείον δικαιώματα προς διανομή -2.512.616,33 -1.152.564,57 

Καθαρά έσοδα 626.052,40 638.044,25 

Εξοδα διοίκησης(διαχειριστικά έξοδα) -541.658,37 -471.777,77 

Έξοδα διοίκησης(κοινωνικοπολιτιστικά έξοδα) -83.207,83 -165.300,55 

Μείον χρεωστικοί τόκοι  -817,11 -931,79 

Μείον λοιπά έξοδα -369,09 -34,14 

Αποτέλεσμα προ φόρων 0,00 0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά απο φόρους 0,00 0,00 
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Κατάσταση Χρηματοροών  (έμμεση μέθοδος) 

        

    

  2019  2018 

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 

   

Αποτέλεσμα προ φόρων 0  0 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για: 
 

 

 

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων 21.380,00  20.723,60 

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) -53.278,46  -50.241,07 

  -31.898,46  -29.517,47 

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 
 

 

 

Μεταβολή απαιτήσεων -512.833,60  -65.754,71 

Μεταβολή υποχρεώσεων 805.725,10  -61.541,49 

  292.891,50  -127.296,20 

Μείον: 
 

 

 

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους -817,11  -931,79 

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος 0  0 

Σύνολο 260.175,93   -157.745,46 

  
 

 

 

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 

 

 

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων 0,00  -17.500,79 

Τόκοι εισπραχθέντες 54.095,57  51.172,86 

Σύνολο 54.095,57   33.672,07 

  
 

 

 

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 

 

 

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου 2.800,00  3.450,00 

Σύνολο 2.800,00   3.450,00 

  
 

 

 

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων 
 

 

 

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα της 
χρήσης 

317.071,50 
 

-120.623,39 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 6.191.245,82  6.311.869,21 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 6.508.317,32   6.191.245,82 
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                                                             ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

Του 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 ιδιοχρησιμοποιούμενα 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: 

3.  

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% 

 



 

ΟΣΔΕΛ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2019 

 
 

Σ
ελ
ίδ
α
1

1
 

 

4. 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. 

5.  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. 

6. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο 
κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους 
κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

7.  Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 

8. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό 
τους. 

9. 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. 

10. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του 
δουλευμένου. 

11. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται 
αναδρομικά με τη διόρθωση: 

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της 
καθαρής θέσης, για την 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. 

12. 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. 

13. 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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α) Επίδικες υποθέσεις.   

 

Σχετικά με τις εκκρεμείς δίκες  σήμερα, του ΟΣΔΕΛ κατά τρίτων και τρίτων κατά του ΟΣΔΕΛ, 

σας αναφέρουμε τα κάτωθι: 

 

ΔΙΚΕΣ ΟΣΔΕΛ 

Α.  ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΕΣ ΟΣΔΕΛ ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

Α.I  Εκκρεμείς Αγωγές κατά εισαγωγέων 

Στις πιο κάτω αγωγές το χρηματικό αίτημα  της αποζημίωσης  αφορά το σύνολο των 

δικαιούχων ΟΣΔ της κοινωνίας έργων του λόγου και της εικόνας. Ο Οσδέλ συμμετέχει σε 

αυτό κατά 84% στις υπ. αριθ. 1 έως και 9 δίκες και στην υπ. αριθ. 10 δίκη εν μέρει κατά 

84% και εν μέρει κατά   73%  

 

1. ΟΣΔΕΛ ΚΑΤΑ ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗΣ ΑΕΒΕ 

Αγωγή για ποσό 7.918,80  για καταβολή ποσών από σύμβαση, πλέον τόκων ποσού περίπου 

2.098 ευρώ 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. Η έφεση δεν έχει πολλές  πιθανότητες να γίνει δεκτή.  

 

2. Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά ΖΑΠΟ ΑΕ  για καταβολή ποσών από την σύμβαση ύψους 116.819,40 

ευρώ,  πλέον τόκων ποσού 43.059,92 ευρώ μέχρι την 31-12-2020 , πιθανή ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης. 

Συζητήθηκε την 11-3-2020 και αναμένεται απόφαση. Η αγωγή έχει περισσότερες 

πιθανότητες να ευδοκιμήσει. 

3. Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά ΖΑΠΟ ΑΕ για καταβολή ποσών από την σύμβαση ύψους 102.760,85  

πλέον τόκων ποσού περίπου 31.648,74 ευρώ μέχρι την 31-12-20 πιθανή ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης. Κατάθεση προτάσεων ( διαδικασία 100 ημερών) την 20-2-2020. 

Αναμένεται απόφαση. 

 Η αγωγή έχει περισσότερες πιθανότητες να ευδοκιμήσει. 
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4. Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά ΖΑΠΟ ΑΕ για καταβολή ποσών από υποβολή υπευθύνων δηλώσεων  

ύψους 63.345,57. Κατάθεση προτάσεων διαδικασίας 100 ημερών την 23-7-2019). 

Ματαίωση λόγω συμφωνίας την 7-7-2019 με καταβολή σε εννέα δόσεις ποσού 31.673,28, 

της τελευταίας  καταβληθησομένης  την 30-5-2020 και υπό την αίρεση επαναφοράς της 

αγωγής για ολόκληρο το ποσό (63.345,57) εντόκως, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης 

καταβολής οποιασδήποτε δόσης.  

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

Συζητήθηκε την   8-2-2017. 

Αγωγή για ποσό 118.040, 82 ευρώ,  πλέον τόκων 40.500  ευρώ περίπου έως 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. αριθμ 

132/2019 απόφαση  δεκτή για την ΡΙΦΠΑ. Ετοιμάζουμε άσκηση αναίρεσης. Δεν μπορούμε 

να προβλέψουμε πιθανότητες. 

 

6.  Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ για καταβολή ποσών από υποβολή υπεύθυνης 

δήλωσης ύψους 73.381,86 ευρώ,  πλέον τόκων24.356  ευρώ περίπου έως σήμερα. 

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. αριθμ 3639/2018 

απόφαση  δεκτή για την Φωτοτεχνική.  Ετοιμάζουμε άσκηση αναίρεσης. Δεν μπορούμε να 

προβλέψουμε πιθανότητες. 

7. Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά Φωτοτεχνικής ΕΠΕ για καταβολή ποσών από υποβολή 

υπεύθυνης δήλωσης ύψους 18.004 ευρώ,  πλέον τόκων ποσού περίπου 2.605 ευρώ έως 

σήμερα(νέα τακτική διαδικασία). 

Κατάθεση προτάσεων 8-6- 2018 

 Εκδόθηκε η  υπ. αριθ  733/2020 απόφαση και απέρριψε την αγωγή. Ετοιμάζουμε άσκηση 

έφεσης. 

8.  Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά KARTA – ΚΑΛΑΙΝΤΖΑΚΗΣ για καταβολή ποσών από υποβολή 

υπεύθυνης δήλωσης.  Συζητήθηκε με την νέα διαδικασία. Αγωγή για ποσό 7.998,44,  πλέον 

τόκων ποσού περίπου 1.478 έως σήμερα. Εκδόθηκε η  υπ αριθ. 867/2017 απόφαση  δεκτή 

για ΟΣΔ. Συνεχίζουμε την έρευνα  για εκτέλεση. 
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9. Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά HellasCopy ενώπιον του Ειρηνοδικείου  για  καταβολή ποσών από 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης. Ποσό  3.551,20 ευρώ  και τόκοι   ποσού 688 ευρώ έως 

σήμερα. Συζητήθηκε την  26-4-2018. Εκδόθηκε η υπ. αριθμ 66/2019 δεκτή  απόφαση. Προς 

καθαρογραφή από πλευράς μας  και θεώρηση επειδή διαπιστώσαμε ότι τα δικαστήρια της 

Θεσσαλονίκης αργούν την καθαρογραφή. 

 

10.  Αγωγή ΟΣΔΕΛ κατά ΝΤΙΟΝΙΚ για καταβολή ποσών από υποβολή υπεύθυνης δήλωσης 

ύψους  22.628,40 ευρώ,  πλέον τόκων ποσού περίπου 1.901,25 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. 

 

A.II.  Διάφορες εκκρεμείς αγωγές 

1. ΟΣΔΕΛ κατά ΔΕΗ.  

Αγωγή για αποζημίωση. Συζητήθηκε  την 28-9-2017. Κεφάλαιο 2.202,02.Τόκοι από 1-10-

2014 έως 28-9-2017,  650 ευρώ περίπου.  

Συζητήθηκε  την 6-3-2018 και εκδόθηκε η 1631/2018  απόφαση που απέρριψε την αγωγή. 

Συζητάμε για άσκηση έφεσης ή επανάσκηση της αγωγής. 

Β.  ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΟΣΔΕΛ. 

1. Αγωγή Σακελλαρίδη κατά ΟΣΔΕΛ 

Μισθωτική αγωγή. Συζητήθηκε την 4-3-2015. Εκδόθηκε η υπ. αριθ.774/2016 απόφαση του 

Μον. Πρωτ Αθηνών, δεκτή για Σακελλαρίδη. 

Κεφάλαιο 22.880. Τόκοι  5.680 ευρώ περίπου έως σήμερα. 

Έχουμε ασκήσει έφεση που συζητήθηκε την 6-11-2018. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε 

πιθανότητες. 

2. 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 (έως την 31-12-2020  πιθανή ημερομηνία έκδοσης 

απόφασης  296.000 ευρώ περίπου). 

Συζητήθηκε την 5-2-2020 
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Η αγωγή έχει περισσότερες πιθανότητες να απορριφθεί. 

 

Γ.  Ο OΣΔΕΛ έχει στην ιδιοκτησία του ένα διώροφο ακίνητο μετά οικοπέδου που βρίσκεται 

στην Αθήνα στην οδό Θεμιστοκλέους 73, έκτασης 494,84 τ.μ το κτίριο και 246,83 τ.μ το 

οικόπεδο 

Το ακίνητο αυτό αγοράστηκε την 21-12-2012 σύμφωνα με το υπ αριθμ. 35613/2012 του 

Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Στείρου. 

 

Δ. O OΣΔΕΛ δεν οφείλει σε δικηγόρους, αμοιβές και έξοδα παραστάσεων για υπηρεσίες 

που έχουν προσφερθεί μέχρι την 4-5-2020. 
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Δ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Ενσώματα και άϋλα πάγια 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη 

συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων και των άϋλων παγίων. 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άϋλων παγίων. 
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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 01.01.2019 20.735,50 343.761,43 364.496,93 9.633,73 1.710,00 48.672,14 2.156,03 58.298,78 217.411,72 337.882,40 702.379,33 

Προσθήκες 2019 (31.12.2019) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055,66 0,00 1.055,66 1.055,66 

Κόστος κτήσης εως 31.12.2019 20.735,50 343.761,43 364.496,93 9.633,73 1.710,00 48.672,14 2.156,03 59.354,44 217.411,72 338.938,06 703.434,99 

Μειώσεις 2019 (31.12.2019) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κόστος κτήσης εως 31.12.2019 20.735,50 343.761,43 364.496,93 9.633,73 1.710,00 48.672,14 2.156,03 59.354,44 217.411,72 338.938,06 703.434,99 

Αποσβέσεις                       

Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2019 0,00 77.364,20 77.364,20 103.765,54 200.764,92 304.530,46 381.894,66 

Αποσβέσεις 2019 0,00 13.662,74 13.662,74 0,00   0,00 0,00 4.015,50 3.701,76 0,00 13.662,74 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2019 0,00 91.026,94 91.026,94 107.781,04 204.466,68 304.530,46 395.557,40 

Απομειώσεις                       

Σωρευμένες απομειώσεις 01.01.2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απομειώσεις 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Απομειώσεις 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λογιστική αξία 31.12.2019 20.735,50 252.734,49 273.469,99 13.745,30 12.945,04 26.690,34 300.160,33 
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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 δικαιώματα  δουλευμένα δημιουργών (μη 

συμβασιούχων): ποσό 1.812.959,73€. 

Μεταβατικοί λογαριασμοί που αφορούν δικαιώματα  δουλευμένα δημιουργών 

(συμβασιούχων): ποσό 350.834,55€. 

Μεταβατικοί λογαριασμοί που αφορούν δικαιώματα  δουλευμένα εκδοτών 

(συμβασιούχων): ποσό 257.809,48€.  

Μεταβατικοί λογαριασμοί που αφορούν δικαιώματα  δουλευμένα εκδοτών (μη 

συμβασιούχων): ποσό 886.739,89€. 

Μεταβατικοί λογαριασμοί που αφορούν δικαιώματα  διανεμηθέντα: ποσό 4.036.484,32€. 

 

Μεταβατικοί λογαριασμοί που αφορούν δικαιώματα μη διανεμηθέντα για λογ. ΟΣΔ 

ΘΕΣΠΙΣ: ποσό 102.150,12€. 

 

Μεταβατικοί λογαριασμοί που αφορούν παραγραφέντα: ποσό  741.471,64€. 

 

Ειδικότερα για το ποσό των 741.471,64€ που αφορά τα παραγραφέντα έχουμε να 

αναφέρουμε τα εξής: 

Η απόφαση της Γ.Σ. στις 26/06/2018 ενέκρινε την παραγραφή των εσόδων, όπως 

ορίζει ο νόμος, έως και το έτος 2006 ήτοι του ποσού των  818.396,62€ για την 

ενίσχυση διανομών δημοσιογράφων και συγγραφέων σε ποσοστό 50%, για την 

ενίσχυση υποδομών σε ποσοστό 25% και για την ενίσχυση πολιτιστικών και κοινωνικών 

δράσεων σε ποσοστό 25%. Από αυτό το ποσό διανεμήθηκε εντός του 2018, το ποσό 

των 213.456,12€, ενώ χρησιμοποιήθηκε το ποσό των 17.723,69€ για αγορά, εντός του 

2018,πάγιου εξοπλισμού του ΟΣΔΕΛ. Οπότε έχουμε:                                                         

(818.396,62-213.456,12-17.723,69)=587.216,81€.Από αυτά το ποσό 195.742,19€ 

διανεμήθηκε εντός του 2019, το ποσό των 34.723,07€ χρησιμοποιήθηκε για αγορά 

πάγιου εξοπλισμού του ΟΣΔΕΛ και  για κατασκευές-εργασίες του κτιρίου, ενώ το ποσό 

των 128.493,23€ για την ενίσχυση πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων. Οπότε 

υπόλοιπο παραγραφέντων έτους2006: 228.258,32€. 

 Η απόφαση της Γ.Σ. στις 09/07/ 2019 ενέκρινε  τη διάθεση των παραγραφέντων 

εσόδων για τα έτη 2007 & 2008, ήτοι του ποσού των  717.729,04€, για την ενίσχυση 

διανομών δημοσιογράφων και συγγραφέων σε ποσοστό 60%, για την ενίσχυση 

υποδομών σε ποσοστό 20% και για την ενίσχυση πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων 

σε ποσοστό 20%. Από το ποσό των  717.729,04€, τα 340.859,54€ αφορούσαν το έτος 
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2007, ενώ τα 376.869,50 το έτος 2008.Από το ποσό των 340.859,54€ των 

παραγραφέντων του 2007, το ποσοστό του 60%, ήτοι του ποσού των 204.515,72€, 

διανεμήθηκε εντός του 2019, οπότε υπόλοιπο παραγραφέντων έτους 2007: 

136.343,82€.                                                                                                                      

Δεν διατέθηκε εντός του 2019 κανένα ποσό που να αφορά τα παραγραφέντα του έτους 

2008. Οπότε: 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΑ 2006: 228.258,32€.  

ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΑ 2007: 136.343,82€. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΑ 2008: 376.869,50€. 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ:       741.471,64€. 

 

 

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: 817,11                                                                                                        

 

4. Μέσος όρος προσωπικού (παρ.23α άρθρου 29) 
Ο μέσος όρος προσωπικού του Οργανισμού κατά την περίοδο 2019 ανήλθε σε 12 

απασχολούμενους (προηγούμενη χρήση 10). Το μισθοδοτικό κόστος ανήλθε στα 

309.846,88€. 

5. Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους στο 
Διοικητικό Συμβούλιο (παρ. 25 άρθρου 29) 

Καταβλήθηκε συνολικά το ποσό των 11.421,34€ 

6. Αμοιβές τρίτων 

Οι αμοιβές τρίτων ανήλθαν στο ποσό των 125.080,52€. Τα συνολικά δικαιώματα που 

πληρώθηκαν εντός του 2019  ανήλθαν στα 1.723.124,52€ από τα οποία τα 127.236,96€ 

αφορούν δικαιώματα για λογ. ΟΣΔ ΘΕΣΠΙ. 

         7. Οι παροχές τρίτων 
Ανήλθαν στο ποσό των 16.532,40€. 

8.        Οι φόροι τέλη 

Ανήλθαν στο ποσό των 43.211,59€. 

9.         Διάφορα έξοδα 



 

ΟΣΔΕΛ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2019 

 
 

Σ
ελ
ίδ
α
1

9
 

Ανήλθαν στο ποσό των 97.393,47€. 

10. Οι αποσβέσεις του πάγιου εξοπλισμού ανήλθαν στα 21.380,00€ 

11. Ο κύκλος εργασιών — Αποτέλεσμα Χρήσεως. 
 

Ο κύκλος εργασιών(έσοδα μετά δικαιωμάτων), ανήλθε στα 3.133.926,09€. Από αυτά τα 

2.825.441,08€ αφορούν δικαιώματα, τα 254.389,44 αφορούν δικαιώματα για λογ. ΟΣΔ 

ΘΕΣΠΙ, ενώ οι πιστωτικοί τόκοι που προήλθαν από τις προθεσμιακές καταθέσεις του 

Οργανισμού, ανήλθαν στο ποσό των 54.095,57€ μικτά. Τα έκτακτα και λοιπά έσοδα 

ανήλθαν στο ποσό των 15.755,17€. Τα έσοδα επόμενων χρήσεων ανέρχονται στα 

75.945,78 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 31/12/2019, είναι οι 

πέμπτες  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 άϋλα» λογιστικής  

(αναπόσβεστης) αξίας 12.945,04€ κατά την 31.12.2019 (16.646,80 την 31.12.2018) 

αφορά στο κονδύλι  «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» βάσει των προβλέψεων του 

προηγούμενου λογιστικού πλαισίου. Το σχετικό κονδύλι (αξίας κτήσης 217.411,72€) δεν 

αναγνωρίζεται στο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ αλλά παραμένει στον ισολογισμό δυνάμει 

της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του νόμου, μέχρι την ολοσχερή του απόσβεση με 

ετήσιο συντελεστή 10% επί της αξίας κτήσης. 
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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 € 

2019 2018  2019 2018 

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 

φορολογικών 

διατάξεων . 

12.945,04 

 

 

 

 16.646,60 

 

 

  

-3.701,56 

 

 

 

-2.290,11 

 

 

 

 

 

β) Κονδύλια της προηγούμενης περιόδου 2018 (συγκριτικής) που 

ανακατατάχθηκαν. 

 

Σημειώνεται ότι τα κονδύλια των δικαιωμάτων, που δεν είχαν διανεμηθεί-καταβληθεί έως 

την 31/12/2018 (ποσού ευρώ 7.664.519,94€ ) και εμφανίζονταν στο κονδύλι του 

Παθητικού «Μεταβατικοί Λογαριασμοί» του δημοσιευθέντος Ισολογισμού του 2018, 

αναταξινομήθηκαν ως εξής :   

 

    31/12/2019 31/12/2018 

Μεταβατικοί 
Λογ/μοι 

      

  
Έσοδα 
επόμενων 
χρήσεων 

75.945,78 79.345,72 

  
Έξοδα 
χρήσεως 
δουλευμένα 

8.256.645,30 7.585.174,22 

  Σύνολο 8.332.591,08 7.664.519,94 
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Τα ανωτέρω έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2019, αναλύονται στους εξής 

λογαριασμούς : 

 

56.01 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ   

56.01.00 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΜΗ 

ΣΥΜΒ 
1.812.959,73 

56.01.01 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 68.195,57 

56.01.02 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒ 350.834,55 

56.01.90 ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΠΟΣΑ 741.471,64 

56.01.99.017 ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2017 17.354,16 

56.01.99.018 ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2018 137.171,34 

56.01.99.019 ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2019 2.283.229,25 

56.01.99.900 ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ 1.598.729,57 

56.02.00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΣΥΜΒ 257.809,48 

56.02.02 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΒ 886.739,89 

56.11.99.000 ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓ.ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ 102.150,12 

    Σύνολο  8.256.645,30 

 

γ) Εγγραφές προσαρμογής, οι οποίες εφαρμόσθηκαν επί των δημοσιευμένων 

οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν 

στα Ε.Λ.Π.  

Περίοδος 1ης εφαρμογής : 1/1/2015 — 31/12/2015 

Ημερομηνία μετάβασης : 31/12/2013 

Ο ισολογισμός της ημερομηνίας μετάβασης (31/12/2013) καθώς και οι Οικονομικές 

Καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου (1/1/2014- 31/12/2014) αναμορφώθηκαν βάσει των 

προβλέψεων του Ν 4308/2014. Από την αναμόρφωση αυτή δεν προέκυψαν διαφορές που 

αναγνωρίσθηκαν στην καθαρή θέση όσον αφορά τον Ισολογισμό μετάβασης, και στα 

αποτελέσματα όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου. 

Από την μετάβαση στα Ε.Λ.Π. δεν προέκυψαν διαφορές που επηρέασαν την καθαρή θέση ή 

τα αποτελέσματα χρήσης της συγκρίσιμης περιόδου 2014. 

 

13. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από 

ένα κονδύλια του ισολογισμού ( άρθρο 29 παρ. 7) 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα 

κονδύλια του ισολογισμού. 
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         1.2   Έκθεση για τις δραστηριότητες του φορολογικού έτους 

1.2.1. Εισαγωγή -Επισκόπηση 

 

Το στοιχείο που καθόρισε το 2019 ήταν η είσπραξη των εσόδων της εύλογης αμοιβής  2% 

από τους εισαγωγείς κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών και ταμπλετών μετά την ισχύ του ν. 

4481/2017 και η επίτευξη προσωρινής συμφωνίας με τους λοιπούς δικαιούχους ΟΣΔ. Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη συνεργασία με τον ΘΕΣΠΙΣ (και την ενσωμάτωση των 

εσόδων του ΘΕΣΠΙΣ στα έσοδα του ΟΣΔΕΛ) εκτίναξαν τα συνολικά έσοδα του ΟΣΔΕΛ στο 

ποσό των 3.138.668,73 (αύξηση 75,28%) και τις εισπράξεις στο ποσό των 2.535.652 (αύξηση 

56.94%). Το σύνολο των διαχειριστικών εξόδων του ΟΣΔΕΛ ανήλθε σε 521.600,87 ευρώ 

έναντι 471.777,77 ευρώ (αύξηση 9,05%) και των πολιτιστικών εξόδων σε  ευρώ 79.080,08 

έναντι 165.300,55  ευρώ (μείωση 52,15%). Ως ποσοστό επί των εσόδων τα διαχειριστικά 

έξοδα ανέρχονται σε 16,62% και τα πολιτιστικά σε 2,52%. Τα έξοδα για λογαριασμό του ΟΣΔ 

ΘΕΣΠΙ (διαχειριστικά+ κοινωνικοπολιτιστικά) ανήλθαν στα 25.002,36 ευρώ (ποσοστό 0,80% 

επί των συνολικών εσόδων). 

       1.2.2 Εύλογη αμοιβή για ιδιωτική αναπαραγωγή 

Κοιτώντας απολογιστικά το 2019, εύκολα διαπιστώνουμε πως ήταν μια χρονιά με θετική 

πορεία για τα έσοδα από την εύλογη αμοιβή από όλες τις πηγές της. Τα κύρια ζητήματα που 

κυρίως αντιμετωπίστηκαν μέσα στο 2019: 

• Η δημιουργία μιας νέας διαχειριστικής κοινωνίας όλων των εμπλεκομένων ΟΣΔ για την 

κατηγορία εύλογης του 6%, τον Ιανουάριο του 2019, αποτέλεσε καθοριστικό 

παράγοντα για την ομαλοποίηση της ροής των εσόδων για τα αποθηκευτικά μέσα του 

6%. 

• Η συμμετοχή και διεκδίκηση του ΟΣΔΕΛ   στις διαπραγματεύσεις για τη νέα προσωρινή 

κατανομή μεταξύ των εμπλεκομένων ΟΣΔ της εύλογης του 2% και του 6%, είχε ως 

αποτέλεσμα τον υπερ-διπλασιασμό του ποσοστού εσόδων του Οργανισμού μεταξύ των 

ΟΣΔ, σε ποσοστό 8,505% από το αρχικά προσωρινό του 2,5%.  

• Η αναδρομική ισχύς των νέων προσωρινών ποσοστών στα έσοδα του 2% και 6% 

οδήγησε σε μια αναδιανομή των αντίστοιχων  εσόδων μεταξύ των ΟΣΔ, ποσά που στην 

πλειονότητα τους τιμολογήθηκαν και εισπράχθηκαν στο 2019. 

• Τον Μάιο του 2019 ολοκληρώθηκε η συμφωνία με τον ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ και οι τιμολογήσεις 

του γίνονται πλέον από τον ΟΣΔΕΛ για όλες τις πηγές τις εύλογης. 
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Για την εύλογη αμοιβή του 4% 

Συνολικά τιμολογήθηκαν αξίες ύψους  1.543.122,61 ευρώ μέσα στο 2019. 

Για την εύλογη αμοιβή του 6% 

Συνολικά τιμολογήθηκαν αξίες ύψους      71.908,57  ευρώ μέσα στο 2019. 

Για την εύλογη αμοιβή του 2% 

Συνολικά τιμολογήθηκαν αξίες ύψους     915.482,72 ευρώ μέσα στο 2019. 
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i. Δημόσιος δανεισμός 

Με την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 54 ν.4481/2017 εξαιρούνται οι σχολικές και 

ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες από κάθε υποχρέωση αμοιβής για τους δανεισμούς ενώ προβλέπεται 

παράλληλα η έκδοση προεδρικού διατάγματος που θα καθορίζει την αμοιβή για τις υπόλοιπες 

βιβλιοθήκες. Τέλος καταργείται η υποχρέωση αμοιβής για το παρελθόν, κάτι που θεωρούμε 

ότι δεν είναι νόμιμο αφού προσκρούει σε συνταγματικές αρχές.  

Παρόλα αυτά δεν υπήρξε καμία εξέλιξη στο θέμα αυτό μέσα στο 2019, ικανό να καταλήξει σε 

τιμολογήσεις και έσοδα για τον Οργανισμό. 

 

ii. Πρόγραμμα αδειοδότησης ΑΔΥΑ 

Το πρόγραμμα αδειοδότησης αποκομμάτων τύπου (press clippings) σε εταιρείες 

αποδελτίωσης και στους πελάτες τους εξελίχθηκε ομαλά μέσα στο 2019. Οι εταιρείες 

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

τον ΟΣΔΕΛ. Τα έσοδα ανήλθαν σε 232.109,35 ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων 

εισπράχθηκε μέσα στο ίδιο έτος.  

 

iii. Αδειοδότηση Πανεπιστημίων 

Σημειώθηκε σημαντική αύξηση των εσόδων από τις υπάρχουσες συμβάσεις με τα 

συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του ΕΑΠ και ΑΠΚΥ στο 2019, ως αποτέλεσμα της εδραίωσης 

και εξέλιξης της καλή συνεργασίας μας με τα αντίστοιχα τμήματα τους. 

Συνολικά τιμολογήθηκαν αξίες ύψους 293.067,95 ευρώ  μέσα στο 2019. 

iv.  Πρόγραμμα χορηγιών  

Τo 3o πρόγραμμα χορηγιών βάσει του Κανονισμού Πολιτιστικών Χορηγιών του ΟΣΔΕΛ 

ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2019.  Στο πλαίσιο του 3ου προγράμματος χορηγιών για 

πολιτιστικές δράσεις υποβλήθηκαν συνολικά 23 προτάσεις οι οποίες αφορούσαν τους 

ακόλουθους άξονες δράσης: 

       1) Προβολή των συγγραφέων και του λογοτεχνικού τους έργου  

          (πεζογραφία, ποίηση, θέατρο, δοκίμιο).  

 

Τις προτάσεις αξιολόγησε η επιτροπή χορηγιών, η οποία αποτελείται από τρία ανεξάρτητα από 

τον ΟΣΔΕΛ μέλη, τους κ. Γιάννη Ευσταθιάδη, συγγραφέα, κ. Νίκο Καραπιδάκη, καθηγητή 

Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο-διευθυντή περιοδικού Νέα Εστία, την κ. Τίνα Μανδηλαρά, 

δημοσιογράφο-κριτικό βιβλίου, καθώς και από δύο μέλη του ΟΣΔΕΛ, τον κ. Θάνο Χ. Ψυχογιό, 
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ταμία του ΔΣ και τον κ. Γιωργανδρέα Ζάννο, διευθυντή του ΟΣΔΕΛ. Αναλυτική καταγραφή 

των χορηγούμενων δράσεων ακολουθεί στο παρόν έγγραφο (σελ. 62-66). 

 

v. 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. Ο ΟΣΔΕΛ χαιρέτισε 

το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ευχαρίστησε όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές που 

με την ψήφο τους στήριξαν το σχέδιο αυτό. 

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

διαχείριση δικαιωμάτων συγγραφέων και εκδοτών.  Ένα από τα κεντρικά θέματα είναι η 

εξαίρεση για εκπαιδευτικούς σκοπούς που θα καταλαμβάνει και ψηφιακές χρήσεις σύντομων 

αποσπασμάτων έργων. Προβλέπεται η δυνατότητα (και όχι υποχρέωση) στα κράτη μέλη να 

συνδέσουν την εξαίρεση με την καταβολή εύλογης αμοιβής ή  να μην ισχύει στην περίπτωση 

που οι εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν μέσω αδειοδότησης που προσφέρουν 

οι δικαιούχοι.  

Άλλη εξαίρεση που εισάγεται είναι αυτή για την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων (Text and 

Data Mining) για ερευνητικούς σκοπούς από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. 

Επίσης προβλέπεται διαδικασία για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης βιβλίων εκτός εμπορίου. 

Άλλη ενδιαφέρουσα ρύθμιση είναι η υποχρέωση όσων παρέχουν πλατφόρμες για τη διακίνηση 

προστατευόμενων έργων να αδειοδοτούνται και να καταβάλουν δικαιώματα στους 

δικαιούχους (π.χ. you tube). Προβλέπονται ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την αμοιβή των 

δημιουργών και ερμηνευτών από κάθε χρήση του έργου τους. Τέλος με την οδηγία 

διευκρινίζεται και το δικαίωμα των εκδοτών να συμμετέχουν στην εύλογη αμοιβή που τυχόν 

προβλέπεται σύμφωνα με την οδηγία 2001/29 ή και με την νέα οδηγία.  

Εντός του 2018 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου, της 

Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες οδήγησαν, τελικά, στην 

ψήφιση της Οδηγίας και τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της ΕΕ στις 17/05/2019 (Οδηγία 

2019/790 της 17-4-2019). Η οδηγία 2019/790 θα πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο 

το αργότερο μέχρι την 07/06/2021. Ο ΟΣΔΕΛ σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις 

του κλάδου (IFRRO, FEP κ.λπ.) παρακολούθησε στενά όλες τις σχετικές διεργασίες και 

ζυμώσεις που συντελέστηκαν για την Οδηγία και συμμετείχε ενεργά σε όλες τις επικοινωνιακές 

δράσεις και κινήσεις πίεσης που διοργανώθηκαν με σκοπό την ψήφιση της Οδηγίας.     
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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 και εκδότες. 

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. 

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 τζίρο. Έτσι οι  συνεταίροι –μέλη θα έχουν την γνώση και 

την εμπειρία για την ουσιαστική συμμετοχή τους στην 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 εκδότες βιβλίων και εφημερίδων καθώς 

και τους συγγραφείς, μεταφραστές και δημοσιογράφους. Προστατεύει και διαχειρίζεται  τα 

πνευματικά τους δικαιώματα και συγκεκριμένα εισπράττει τα πνευματικά δικαιώματα των 
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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 κλπ. 

8. Τα δικαιώματα που κατά τα άνω  διαχειρίζεται και προστατεύει ο ΟΣΔΕΛ αφορούν την 

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

αντιτύπων των έργων, την  μετάδοση ή αναμετάδοση έργων  στο κοινό με τη ραδιοφωνία 

και την τηλεόραση, την  δημόσια εκτέλεση, την αναπαραγωγή έργων  σε χαρτί με φωτοτυπικά 

μηχανήματα ή ανάλογα τεχνικά μέσα, την  φωτοτυπική και ψηφιακή αναπαραγωγή και 

διάθεση στο κοινό 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 την 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  παράταση 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 κλπ. 

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.  



 

ΟΣΔΕΛ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2019 

 
 

Σ
ελ
ίδ
α
2

9
 

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

σχετικά άρθρα του καταστατικού του ΟΣΔΕΛ. 

11.Στο ΔΣ εκπροσωπούνται  οι συνεταίροι διαμέσου 4 επαγγελματικών ομάδων που είναι  

Η Ομάδα 1 :  Συγγραφείς και Μεταφραστές λογοτεχνικών έργων. 

Η Ομάδα 2 : Συγγραφείς Μεταφραστές και δημοσιογράφοι κάθε άλλων (πλην λογοτεχνικών) 

έργων του λόγου ή επιστήμης. 

Η Ομάδα 3 : Εκδότες λογοτεχνικών έργων. 

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

επιστήμης και εκδότες εφημερίδων. 

Το  καταστατικό στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία, που αφορούν στην παραπάνω δομή και 

διακυβέρνηση είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 

(https://www.osdel.gr/uploads/files/katastatiko-20180110.pdf) 

 

  

https://www.osdel.gr/uploads/files/katastatiko-20180110.pdf
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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 και  συγκαλείται και λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα 

με τον νόμο και το καταστατικό. Η Γενική συνέλευση  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 κλπ. Επίσης αποφασίζει 

για τα  βασικά οικονομικά  και διοικητικά  θέματα  όπως  η έγκριση του ισολογισμού και των 

αποτελεσμάτων χρήσης, του  του 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 ΕΣ είναι τρία (3) και η διάρκεια της θητείας του είναι τρία (3) έτη. 

 

Εντός του 2019, παραιτήθηκε το μέλος του ΕΣ  κ. Κλαίτη Σωτηριάδου, και τη θέση της κατέλαβε 

το αναπληρωματικό μέλος, η κ. Μαρίνα Τσικουρή. Πλέον τα μέλη του Ε.Σ. του Οργανισμού είναι 

τα κάτωθι: 

 



 

ΟΣΔΕΛ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2019 

 
 

Σ
ελ
ίδ
α
3

1
 

 

 

  

Μ
έλ

η
 Ε

π
ο

π
τι

κο
ύ

Ραγιά 'Αννυ, Εκδόσεις Μέλισσα

Τσικουρή Μαρίνα,Συγγραφέας

Ψύχαλος Γεώργιος, Εκδόσεις Living Green A.E.E.
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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 έντεκα μέλη, που εκλέγονται 

απευθείας από την Γενική Συνέλευση. Εντός του 2019, παραιτήθηκε από την θέση του αντιπροέδρου 

του Δ.Σ.  ο κ. Αναστάσιος Βιστωνίτης και την θέση του πήρε ο κ. Φίλιππος Δρακονταειδής 

(25/10/2019).  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 ήταν τα κάτωθι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προέδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Καρατζάς

Αντιπροέδρος του Δ.Σ.

Φίλιππος Δρακονταειδής

Γραμματέας 

Κωνσταντίνος Κατσουλάρης

Ταμίας

Αθανάσιος Χ.Ψυχογιός
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.Σ
.

Ξανθίππη Δημητρούλια, Συγγραφέας

Μαριλένα Πανουργιά, Εκδόσεις 'Ικαρος

Αντιγόνη Χατζηανδρέου, Εκδόσεις Οδυσσέας

Ιωάννης Κωνστανταρόπουλος, Εκδόσεις Μίνωας

Αναστάσιος Βιστωνίτης, Συγγραφέας

Εμμανουήλ Χαιρετάκης, Συγγραφέας

Θάνος Β.Ψυχογιός, Εκδόσεις Καρδαμίτσα 

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: 

 

Γενική 
Συνέλευση

Εποπτικό 
Συμβούλιο

Διοικητικό 
Συμβούλιο

Γραμματεία 
Διοίκησης

Νομικό Τμήμα
Διεύθυνση

Λογιστήριο ΙΤ/Τμήμα 
Διανομής

Τμήμα Εσόδων Τμήμα 
Συμβασιούχων
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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 2019, 

τα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου,του Εποπτικού Συμβουλίου και ο Διευθυντής του 

Οργανισμού. 

Μέλη Δ.Σ. 

Ο Αντώνιος Καρατζάς (Πρόεδρος) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 δεν έλαβε 

οποιοδήποτε ποσό για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού επιπλέον, 

ο εκδοτικός οίκος ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΕΠ/ΣΕΩΝ, του 

οποίου είναι νόμιμος εκπρόσωπος εισέπραξε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 το ποσό 

των 29.662,83€ ως πνευματικά δικαιώματα. 

Ο Φίλιππος Δρακονταειδής (Αντιπρόεδρος από 25/10/2019) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 

2019 έλαβε το μικτό ποσό των 1.649,75€ για την συμμετοχή του στο ΔΣ του Οργανισμού 

επιπλέον, εισέπραξε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 το μικτό ποσό των 425,69€ που 

αφορούσε δικαιώματά του. 

Ο Αναστάσιος Βιστωνίτης (Αντιπρόεδρος έως 24/10/2019) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 

2019 έλαβε το μικτό ποσό των 1.395,94€ για την συμμετοχή του στο ΔΣ του Οργανισμού 

επιπλέον, δεν εισέπραξε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 οποιοδήποτε ποσό ως 

πνευματικά δικαιώματα (τα δικαιώματα που του αντιστοιχούσαν τα διέθεσε στον Οργανισμό). 
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Ο Κωνσταντίνος Κατσουλάρης (Γραμματέας) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 έλαβε 

το μικτό ποσό των 1.395,94€ για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού 

επιπλέον, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 εισέπραξε το μικτό ποσό των 142,17€ που 

αφορούσε δικαιώματά του. 

 Ο Αθανάσιος Ψυχογιός του Χαράλαμπου (Ταμίας) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 

δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού 

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

εισέπραξε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 το ποσό των 7.692,65€ ως πνευματικά 

δικαιώματα. 

Η Ντινά Χατζηανδρέου (Μέλος Δ.Σ.) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 έλαβε το μικτό 

ποσό των 1.776,65€ για την συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού επιπλέον, 

κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 εισέπραξε το μικτό ποσό των 35,73€ που αφορούσε 

δικαιώματά της, ως μεταφράστρια. Ο εκδοτικός οίκος ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, της οποίας είναι νόμιμος εκπρόσωπος εισέπραξε κατά το 

προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 το ποσό των 631,20€ ως πνευματικά δικαιώματα.  

Η Ξανθίππη Δημητρούλια (Μέλος Δ.Σ.) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 έλαβε το μικτό 

ποσό των 1.142,14€ για την συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού επιπλέον, 

κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 εισέπραξε το μικτό ποσό των 515,55€ που αφορούσε 

δικαιώματά της, ως συγγραφέας - μεταφράστρια. 

Ο Ιωάννης Κωνστανταρόπουλος (Μέλος Δ.Σ.) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 έλαβε 

το μικτό ποσό των 1.015,23€ για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού 

επιπλέον, ο εκδοτικός οίκος ΜΙΝΩΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, του οποίου είναι νόμιμος 

εκπρόσωπος εισέπραξε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 το ποσό των 5.380,68€ ως 

πνευματικά δικαιώματα. 

Η Μαριλένα Πανουργιά (Μέλος Δ.Σ.) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 έλαβε το μικτό 

ποσό των 1.649,75€ για την συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, επιπλέον, 

ο εκδοτικός οίκος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, του οποίου είναι νόμιμος εκπρόσωπος 

εισέπραξε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 το ποσό των 1.032,18€ ως πνευματικά 

δικαιώματα.  
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Ο  Αθανάσιος Ψυχογιός του Βασιλείου (Μέλος Δ.Σ.) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 

έλαβε το μικτό ποσό των 1.395,94€ για την 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 προηγούμενο οικονομικό 

έτος 2019 το ποσό των 3.484,80€ ως πνευματικά δικαιώματα. 

Ο Εμμανουήλ Χαιρετάκης (Μέλος Δ.Σ.) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 δεν έλαβε 

οποιοδήποτε ποσό για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού επιπλέον, 

δεν εισέπραξε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 οποιοδήποτε ποσό ως πνευματικά 

δικαιώματα. 

Εποπτικό Συμβούλιο. 

Η Ουρανία-Ιουλία Ραγιά (Εποπτικό Συμβούλιο) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 δεν 

έλαβε οποιοδήποτε ποσό για την συμμετοχή της στο Εποπτικό Συμβούλιο του Οργανισμού 

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

κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 το ποσό των 2.278,55€ ως πνευματικά δικαιώματα. 

Η Κλεάνθη-Ισμήνη Σωτηριάδου (Εποπτικό Συμβούλιο) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 

2019 δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό για την συμμετοχή της στο Εποπτικό Συμβούλιο του 

Οργανισμού επιπλέον, δεν εισέπραξε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 οποιοδήποτε 

ποσό ως πνευματικά δικαιώματα. 

Η Μαρίνα Τσικουρή (Εποπτικό Συμβούλιο) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 δεν έλαβε 

οποιοδήποτε ποσό για την συμμετοχή της στο Εποπτικό Συμβούλιο του Οργανισμού επιπλέον,  

κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 εισέπραξε το μικτό ποσό των 515,55€ που αφορούσε 

δικαιώματά της. 

Ο Γεώργιος Ψύχαλος (Εποπτικό Συμβούλιο) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 δεν έλαβε 

οποιοδήποτε ποσό για την συμμετοχή του στο Εποπτικό Συμβούλιο του Οργανισμού επιπλέον, ο 

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

νόμιμος εκπρόσωπος δεν εισέπραξε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 οποιοδήποτε 

ποσό ως πνευματικά δικαιώματα. 
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Διοίκηση. 

Ο Γεώργιος-Ανδρέας Ζάννος (Διευθυντής) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2019 έλαβε το 

μικτό ποσό των 49.359,34€ το οποίο αντιστοιχεί σε καθαρό ποσό 29.923,40€, που αφορά την 

έμμισθη απασχόλησή του ως Διευθυντή επιπλέον, εισέπραξε το μικτό ποσό των 890,00 € για 

έξοδα παραστάσεων. 

 

 

 

 

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. 
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 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.  

 Αδειοδότηση 

Λέγοντας αδειοδότηση εννοούμε τη παραχώρηση άδειας για αναπαραγωγή και δημιουργία 

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. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οποιαδήποτε αναπαραγωγή που δεν 

γίνεται για ιδιωτική χρήση χωρίς άδεια είναι παράνομη. 
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  ΕΣΟΔΑ 2019 

  ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ 
  

Κατηγορία 

  

  
  

Εξουσίας ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ 

  

Είδος 
Χρήσης 

4% 1.494.047,83 

  2% 727.988,24 

  6% 56.313,86 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΛΟΓΗΣ (Α) 2.278.349,93 

        

    ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ   

Κατηγορία 

Είδος 
Χρήσης 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 20.402,06 

 Εξουσίας ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 0 

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 212.763,04 

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ(ΑΠΚΥ) 80.304,91 

  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 1.511,80 

  PRESS CLIPPING 232.109,35 

   ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Β) 547.091,16 

       

  ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ 254.389,44 

      

  ΛΟΙΠΑ    

  ΛΟΙΠΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 1.136,35 

  ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 3.606,29 

  ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ (Γ) 4.742,64 

      

  ΣΥΝΟΛΑ Α+Β+Γ 3.084.573,16 

  
   

  ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ (Δ) 54.095,57 

  
   

  ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΤΟΚΟΥΣ (Α+Β+Γ+Δ) 3.138.668,73 
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ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ

2%

727.988,24 

4%

1.494.047,83

6%

56.313,86

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:          20.402,06

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ:                 0,00 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: 293.067,95

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ:            1.511,80

PRESS CLIPPING:232.109,35 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
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Τα έσοδα για λογαριασμό του ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ ανέρχονται στα 254.389,44€ 

 

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

λογαριασμών, ανήλθαν στο μικτό ποσό των 54.095,57€. 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. 
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2.2 Κόστος Διαχείρισης του Οργανισμού 

 

2.2.1 Έξοδα 2019(Διαχειριστικά +κοινωνικο-πολιτιστικά) 

Έξοδα 2019 

Περιγραφή Ποσό σε € 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 309.846,88 

Αμοιβές & έξοδα Δικηγόρων 39.654,04 

Αμοιβές Δικαστ. Επιμελητών 428,00 

Αμοιβές ελεγκτών ορκωτών & συμβούλων 18.500,00 

Αμοιβές Λοιπών 7.052,01 

Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου  11.421,34 

Αμοιβές Τρίτων 40.170,76 

Έρευνες – Μελέτες 3.882,00 

Μηχανογραφική επεξεργασία 15.393,71 

Μεταφράσεις 0,00 

Παροχές τρίτων 16.532,40 

Φόροι-Τέλη 43.211,59 

Μεταφορικά 273,03 

Έξοδα ταξιδιών 12.714,20 

Έξοδα προβολής & Διαφήμισης 4.189,79 

Έξοδα εκθέσεων 1.766,44 

Συνδρομές – εισφορές 15.628,03 

Δωρεές-επιχορηγήσεις 51.000,00 

Έντυπα & γραφική ύλη 3.321,93 

Υλικά άμεσης ανάλωσης 895,83 

Έξοδα δημοσιεύσεων 190,00 

Διάφορα δικαστικά 3.696,78 

Διάφορα Έξοδα 3.717,44 

Έξοδα τραπεζών    817,11 

Αποσβέσεις 21.380,00 

ΣΥΝΟΛΑ 625.683,31 

 

Στα παραπάνω έξοδα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα  λογαριασμό ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ ποσού 

25.002,36€. 
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Στα παραπάνω έξοδα περιλαμβάνονται δικαστικά έξοδα ποσού 5.253,78€ τα οποία δεν 

λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των ποσοστώσεων ακαθάριστων εσόδων- διαχειριστικών 

εξόδων, βάσει του Ν.4481/2017.Επίσης, στα παραπάνω έξοδα περιλαμβάνονται οι κάτωθι δαπάνες 

που εντάσσονται στις κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις του Οργανισμού. 

 

 

Δαπάνες κοινωνικές-πολιτιστικές 2019 

 

Περιγραφή Ποσό σε € 

Χορηγίες  51.000,00 

Έρευνες- μελέτες-συνδρομές κλπ. 32.207,83 

  

ΣΥΝΟΛΑ 83.207,83 

 

Στον ανωτέρω πίνακα για τις κοινωνικές-πολιτιστικές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται και αυτές που 

αφορούν τον ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ ποσού 4.127,75€. Συμπερασματικά, τα διαχειριστικά έξοδα του 

Οργανισμού ανήλθαν τελικά στα 537.221,70€ χωρίς τα δικαστικά έξοδα, ενώ με τα δικαστικά 

στα 542.475,48€ 

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 309.846,88€ 

της μισθοδοσίας, που αφορά τα διαχειριστικά έξοδα το ποσό των 22.919,20€ αφορά άμεση δαπάνη 

της εύλογης αμοιβής και το ποσό των 28.319,72€, άμεση δαπάνη της αδειοδότησης. Το υπόλοιπο 

ποσό των 258.607,96€ αφορά έμμεσες δαπάνες και κατανέμεται κατά 80% περίπου στην εύλογη 

αμοιβή και κατά 16% περίπου στην αδειοδότηση, ενώ ένα ποσοστό 4% περίπου αφορά τα έξοδα 

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

δαπάνες του Οργανισμού και κατανέμονται επίσης κατά 84% στην εύλογη αμοιβή και κατά 16% 

στην αδειοδότηση, 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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Στον παραπάνω πίνακα συμπεριλαμβάνονται και διαχειριστικά έξοδα για λογαριασμό του                                

ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ ποσού 20.874,61€. 

 

Έξοδα 2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΟΥΣΙΑ   

    ΑΜΕΣΕΣ              ΕΜΜΕΣΕΣ   

Περιγραφή ΣΥΝΟΛΑ ΕΥΛΟΓΗ  
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣ

Η ΕΥΛΟΓΗ  
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣ

Η 
ΟΣΔ 

ΘΕΣΠΙΣ 

Αμοιβές & έξοδα 
προσωπικού 309.846,88 22.919,20 28.319,72 201.994,28 44.927,80 11.685,88 

Αμοιβές & έξοδα 
Δικηγόρων 38.525,04     31.485,94 5.586,13 1.452,97 

Αμοιβές ελεγκτών 
ορκωτών & 
συμβούλων 18.500,00     15.119,77 2.682,50 697,73 

Αμοιβές Λοιπών 881,48     720,42 127,81 33,25 

Αμοιβές Διοικητικού 
Συμβουλίου  11.421,34     9.334,49 1.656,09 430,76 

Αμοιβές Τρίτων 40.170,76     32.830,96 5.824,76 1.515,04 

Έρευνες – 

Μελέτες 3.882,00     3.172,70 562,89 146,41 

Μηχανογραφική 
επεξεργασία 3.293,71     2.691,90 477,59 124,22 

Παροχές τρίτων 16.532,40     11.499,53 3.994,01 1.038,86 

Φόροι-Τέλη 43.211,59     35.316,18 6.067,53 1.827,88 

Μεταφορικά 273,03     223,14 39,59 10,30 

Έξοδα ταξιδιών 12.714,20     10.391,12 1.843,56 479,52 

Έξοδα προβολής & 
Διαφήμισης 4.189,79     3.424,25 607,52 158,02 

Έξοδα εκθέσεων 1.766,44     1.443,69 256,13 66,62 

Συνδρομές – 
εισφορές 2.313,51     1.890,80 335,46 87,25 

Έντυπα & γραφική 
ύλη 3.321,93     2.714,96 481,68 125,29 

Υλικά άμεσης 
ανάλωσης 895,83     732,33 129,9 33,60 

Έξοδα 
δημοσιεύσεων 190     155,28 27,55 7,17 

Διάφορα Έξοδα 3.094,66     2.529,21 448,73 116,72 

Έξοδα τραπεζών 817,11     667,81 118,48 30,82 

Δικαστικές δαπάνες 5.253,78 5.253,78       

Αποσβέσεις 21.380,00     17.473,55 3.100,10 806,35 

ΣΥΝΟΛΑ 542.475,48 28.172,98 28.319,72 385.614,21 79.493,96 20.874,61 

  542.475,48  
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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: 

 20% 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 την από 28/05/2020 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού ορίσθηκε κράτηση 17,5% στα έσοδα 
της εύλογης αμοιβής και τα έσοδα των τόκων 
 

Κρατήσεις  ανά κατηγορία εξουσιών 

 

ΕΣΟΔΑ 
% επί του 

τζίρου ΤΖΙΡΟΣ ΠΟΣΟ 

ΕΥΛΟΓΗ ΟΣΔΕΛ 17,5% 2.278.349,92 393.251,53 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 20% 526.689,10 105.337,82 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 10% 20.402,06 2.040,21 

ΛΟΙΠΑ 100% 4.742,64  4.742,64    

ΤΟΚΟΙ 30% 54.095,57 16.228,67 

ΕΥΛΟΓΗ ΟΣΔΕΛ-ΘΕΣΠΙΣ 17,5% 117.935,67 20.874,61 

ΕΥΛΟΓΗ -ΘΕΣΠΙΣ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΣΔ 0% 136.453,77 0 

    3.138.668,73 542.475,48 

 

Με βάση τα παραπάνω, τα διαχειριστικά έξοδα του Οργανισμού, ποσού 542.475,48€ καλύφθηκαν 

μέσω των κάτωθι πηγών: 

            Ποσό 

 Από την εύλογη           393.251,53€ 
 Από την αδειοδότηση                   105.337,82€ 
 Από το εξωτερικό               2.040,21€ 
 Από τα λοιπά                        4.742,64€ 
 Από τους τόκους             16.228,67€ 
 Από εύλογη ΟΣΔΕΛ-ΘΕΣΠΙΣ                   20.874,61€   

                 ΣΥΝΟΛΟ            542.475,48€  
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Σημείωση:                                                                                                                                                                  

Σύμφωνα με τον Ν.4481/2017 αρ.18 §3, τα δικαστικά έξοδα (5.253,78€) δεν συνυπολογίζονται στα 

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

διαχειριστικά έξοδα χωρίς τα δικαστικά ανέρχονται σε 537.221,70€ και το ποσοστό των 

διαχειριστικών εξόδων σε ποσοστό 17,11% επί των ακαθάριστων εσόδων.. 

2.2.3 Κρατήσεις επί των εσόδων  από τα δικαιώματα για χρηματοδότηση των 

κοινωνικών-πολιτιστικών δαπανών 

 

 

Κρατήσεις:  

Από ποιες πηγές κατηγοριών εξουσιών χρηματοδοτούνται οι κοινωνικές-πολιτιστικές 

δαπάνες του ΟΣΔΕΛ; 

 

 

Το ποσοστό παρακράτησης για την κάλυψη των κοινωνικών και πολιτιστικών δαπανών του 
Οργανισμού είναι έως 25% από την εύλογη αμοιβή. Με την από 28/05/2020 απόφαση του ΔΣ του 
Οργανισμού ορίσθηκε η παραπάνω κράτηση σε ποσοστό 3,5% στα έσοδα της εύλογης αμοιβής. 

 

 

Κράτηση για την κάλυψη των πολιτιστικών και κοινωνικών δαπανών 

 

ΕΣΟΔΑ  % επί του τζίρου ΤΖΙΡΟΣ ΠΟΣΟ 

ΕΥΛΟΓΗ  3.5% 2.278.349,92  79.080,08 

ΕΥΛΟΓΗ-ΘΕΣΠΙΣ 3,5% 117.935,67     4.127,75 

ΣΥΝΟΛΟ      83.207,83 

 

 

Με βάση τα παραπάνω, οι κοινωνικές-πολιτιστικές δαπάνες του Οργανισμού, ποσού 

83.207,83€ καλύφθηκαν μέσω των κάτωθι πόρων: 

      Ποσό 

 

 Από την εύλογη    79.080,08€ 

 Από την εύλογη ΘΕΣΠΙΣ                4.127,75€    

ΣΥΝΟΛΟ     83.207,83€ 

Τα πολιτιστικά έξοδα ανέρχονται  σε ποσοστό 2,65% επί των ακαθάριστων  εσόδων. 
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2.3. Οφειλόμενα ποσά Διανομών 
 

2.3.1 Συνολικό ποσό διανομής που αναλογεί στους δικαιούχους από εισπράξεις του 

2019 

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 και οι δαπάνες κοινωνικού, πολιτιστικού και 

εκπαιδευτικού σκοπού. Η διαφορά είναι το ποσό, που διανέμεται στους δικαιούχους. Το συνολικό 

ποσό  προς διανομή ανέρχεται στα 1.935.684,19€. Από το ποσό αυτό τα 232.596,03€ 

διανεμήθηκαν εντός του 2019.Το υπόλοιπο ποσό προς διανομή  ανέρχεται στα 1.703.088,16€. 

 

 Εύλογη Αμοιβή 

 

Από το ποσό των 1.935.684,19€ το ποσό διανομής που αφορά την εύλογη αμοιβή είναι 

1.501.127,86€. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται το ποσό των 37.866,90€ από τους τόκους των 

προθεσμιακών καταθέσεων και των 3.160,77€ από τα φωτοτυπικά. 

 

 Αδειοδότηση 

Από το ποσό των 1.935.684,19€ το ποσό διανομής που αφορά την αδειοδότηση είναι 

416.194,48€. 

Από αυτά τα 183.598,45€ αφορά ποσό που εισπράχθηκε από το Pressclipping και 232.596,03€από 

τα πανεπιστήμια, ποσό το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί εντός του 2019. 

 Εξωτερικό 

Το ποσό που αφορά το εξωτερικό ανέρχεται στα 18.361,85€. 

 

2.3.2 Συνολικό ποσό διανομής, που καταβλήθηκε κατά το έτος 2019 

Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στους δικαιούχους του Οργανισμού κατά το έτος 2019, ανήλθε 

στα  1.595.887,56€ και αφορά διανομή 2019, καθώς και προηγούμενων ετών. Από αυτό το ποσό 

η εύλογη αμοιβή ήταν 1.231.002,02€, η αδειοδότηση 226.135,11€ και λοιπά ποσά 138.750,43€. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ανάλυση του ποσού που καταβλήθηκε στους δικαιούχους 

εντός του 2019: 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019 

    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΕΥ-BOOKS-Δ-ΕΩΣ 2014 ΕΥΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΕΩΣ 2014 56.181,28 

ΕΥ-BOOKS-E ΕΩΣ 2014 ΕΥΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΩΣ 2014 33.227,73 

ΕΥ-PRESS-Δ-2007-11 ΕΥΛΟΓΗ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 2007-11 1.263,06 

ΕΥ-PRESS-Ε-2007-11 ΕΥΛΟΓΗ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΕΣ 2007-11 5.278,30 

ΕΥ-PRESS-Δ-2012-14 ΕΥΛΟΓΗ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 2012-14 15.122,85 

ΕΥ-PRESS-Ε 2012-14 ΕΥΛΟΓΗ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΕΣ 2012-14 12.045,82 

ΕΥ-AV- 2012-2014 ΕΥΛΟΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 2012-14 931,25 

ΕΥ-BOOKS-Δ-2015 ΕΥΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ  2015 12.026,66 

ΕΥ-BOOKS-Ε-2015 ΕΥΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΩΣ 2015 2.027,73 

EY-MAGS-E-2007-2012 ΕΥΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΔΟΤΕΣ  2007-12 934,89 

ΕΥ-ΒΟΟΚS-Δ-2016 ΕΥΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 2016 30.884,01 

ΕΥ-ΒΟΟΚS-E-2016 ΕΥΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΩΣ 2016 5.610,54 

ΕΥ-AV-Δ-2015 ΕΥΛΟΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 2015 696,15 

ΕΥ-AV-Δ- 2016 ΕΥΛΟΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 2016 3.725,02 

ΕΥ-MAGS-Ε-2013-14 ΕΥΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΔΟΤΕΣ  2013-14 1.283,94 

ΕΥ-MAGS-E 2015 ΕΥΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΔΟΤΕΣ  2015 1.077,56 

ΕΥ-MAGS-Δ-2015 ΕΥΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ  2015 5.873,25 

ΕΥ-PRESS-Δ-2015 ΕΥΛΟΓΗ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 2015 3.368,77 

ΕΥ-PRESS-Ε 2015 ΕΥΛΟΓΗ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΕΣ 2015 4.961,40 

ΕΥ-PRESS-Δ-2016 ΕΥΛΟΓΗ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 2016 3.172,98 

ΕΥ-PRESS-E-2016 ΕΥΛΟΓΗ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΕΣ 2016 3.523,34 

ΑΔ-ΕΑΠ+ΑΠΚΥ-Ε 2016-17 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΑΠ+ΑΠΚΥ  2016-17 3.715,28 

ΑΔ-ΕΑΠ+ΑΠΚΥ-Δ 2016-17 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΕΑΠ+ΑΠΚΥ2016-17 1.554,60 

ΕΥ-MAGS-E-2016 ΕΥΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΔΟΤΕΣ  2016 8.170,64 

ΕΥ-MAGS-Δ- 2016 ΕΥΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ  2016 6.334,30 

ΕΥ-PRESS-Δ-2018 ΕΥΛΟΓΗ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 2018 127.487,72 

ΕΥ-MAGS-Δ-2018 ΕΥΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ  2018 43.544,51 

ΕΥ-MAGS-E-2018 ΕΥΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΔΟΤΕΣ  2017 64.312,22 

ΕΥ-ΒΟΟΚS-Δ-2017 ΕΥΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 2017 70.164,53 

ΕΥ-ΒΟΟΚS-E-2017 ΕΥΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΩΣ 2017 24.911,72 

ΕΥ-MAGS-Δ-2017 ΕΥΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ  2017 11.237,97 

ΕΥ-MAGS-E-2017 ΕΥΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΔΟΤΕΣ  2017 10.748,78 

ΕΥ-PRESS-Δ-2017 ΕΥΛΟΓΗ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 2017 33.935,06 

ΕΥ-PRESS-E-2017 ΕΥΛΟΓΗ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΕΣ 2017 5.113,33 

ΕΥ-AV-Δ- 2017 ΕΥΛΟΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 2017 1.189,23 

ΑΔ-ΕΑΠ+ΑΠΚΥ-Δ 2017-18 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΕΑΠ+ΑΠΚΥ  2017-18 5.494,26 

ΑΔ-ΕΑΠ+ΑΠΚΥ-Ε 2017-18 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΑΠ+ΑΠΚΥ  2017-18 28.827,61 

ΑΔ-CLIPPING 2017 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ PRESSCLIPPING 2017 5.129,43 

EY-BOOKS-Δ-2018 ΕΥΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 2018 300.906,58 

EY-BOOKS-Ε-2018 ΕΥΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΩΣ 2018 295.896,38 

ΕΥ-PRESS-E-2018 ΕΥΛΟΓΗ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΕΣ 2018 67.431,29 
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ΑΔ-CLIPPING 2018 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ PRESSCLIPPING 2018 159.473,58 

ΑΔ-ΕΑΠ+ΑΠΚΥ-Δ 2018-19 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΑΠ +ΑΠΚΥ2018-19 21.940,35 

RRO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ RRO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 95.151,66 

Σύνολα     1.595.887,56 
 

 

2.3.3 Η συχνότητα των πληρωμών των διανομών γίνεται μια φορά ετησίως για κάθε κατηγορία 

εξουσίας την διαχείριση της οποίας έχει αναλάβει ο Οργανισμός.  



 

ΟΣΔΕΛ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2019 

 
 

2.3.4 Συνολικό ποσό αδιανέμητων την 31/12/2019 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ Grand Total 

            

Από Τιμολογημενα/ΜΗ 
Εισπραχθέντα Λογιστηρίου  

        1.208.597,95 

            

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ           

2018   4609,024     4.609,02 

            

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ           

2018     10.000,00   10.000,00 

2019   438497,5241 298178,3164 38772,41265 775.448,25 

            

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ           

            

ΕΣΟΔΑ από RRO           

2009-2015 (χωρίς BIP ID) 130.836,60       130.836,60 

2009-2015 235.968,04       235.968,04 

2016 23.326,98       23.326,98 

2017 17.354,16       17.354,16 

2018 9.193,31       9.193,31 

2019 21.522,42       21.522,42 

            

MAG           
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2018   5000 10000   15.000,00 

2019   93963,75515 63895,3535 8308,37414 166.167,48 

            

            

ΤΥΠΟΣ           

2019   93963,75515 63895,3535 8308,37414 166.167,48 

            

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ           

ΕΑΠ         0,00 

ΑΠΚΥ         0,00 

DEREE         0,00 

PRESSCLIPPING 2018         0,00 

PRESSCLIPPING 2019 184.560,42       184.560,42 

PRESSCLIPPING 2020 60.272,65       60.272,65 

PRESSCLIPPING 2021 475,75       475,75 

            

ΕΥΛΟΓΗ 2%           

  356.319,04       356.319,04 

            

ΕΥΛΟΓΗ 6%           

  32.826,36       32.826,36 

 

 

Επισημαίνεται ότι σχετικά με τη χρήση των μη διανεμητέων παλαιότερων ετών, για τα οποία δεν μπορούν να βρεθούν στοιχεία 

των δικαιούχων εντός τριών ετών, θα αποφασίσει η ΓΣ.  
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2.3.5 Συνολικό ποσό που αναλογεί στους δικαιούχους και δεν τους έχει ακόμη καταβληθεί, με κατανομή ανά κατηγορία 

εξουσιών, την 31η Δεκεμβρίου 2019. Γίνεται αναφορά στα ποσά για τα οποία έχει γίνει διανομή αλλά δεν έχουν πληρωθεί 

ακόμα. 

 

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ    

Πηγή Έτος Μη συμβασιούχοι Συμβασιούχοι Σύνολο 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 1996-2002       

  2002-2006       

  2006-2011 6486,51   6.486,51 

  2012-2014   255,94 255,94 

  2015-16   388,79 388,79 

  2017   416,59 416,59 

Σύνολο   6486,51 1.061,32 7.547,83 

 ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 1999       

  2000-03   256,59 256,59 

  2004   357,83 357,83 

  2005-06   292,81 292,81 

  2007 84,41 209,59 294,00 

  2008 92,94 310,70 403,64 

  2009 354.830,60 11.249,103 366.079,71 

  2010 276.071,495 11.040,05 287.111,54 

  2011 331.532,705 16.389,36 347.922,06 

  2012 469.969,526 25.557,69 495.527,22 

  2013 293.627,46 18.269,326 311.896,78 

  2014 80.264,079 8.555,16 88.819,24 

  2015   21.078,03 21.078,03 
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  2016   31.888,43 31.888,43 

  2016-EK   3.647,02 3.647,02 

  2017   30.997,15 30.997,15 

  2017-EK   2.390,488 2.390,49 

  2018   76.983,02 76.983,02 

Σύνολο   1806473,215 259.472,34 2.065.945,56 

ΤΥΠΟΣ 2007-11   8014,27 8.014,27 

  2012-14   21.629,51 21.629,51 

  2015-16   5.227,29 5.227,29 

  2017   7.049,20 7.049,20 

  2018   20.967,85 20.967,85 

Σύνολο     62.888,12 62.888,12 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 2016   2424,32 2.424,32 

  2017   4.581,91 4.581,91 

  2018   8.981,94 8.981,94 

Σύνολο     15.988,17 15.988,17 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 2013-15   4.804,36 4.804,36 

  2013-15-EK       

  2016-17   465,11 465,11 

  2016-17-EK   750 750,00 

  2018   5.405,13 5.405,13 

Σύνολο     11.424,60 11.424,60 

          

Σύνολο   1812959,725 350.834,55 2.163.794,28 
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ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΕΚΔΟΤΩΝ               ΣΥΝΟΛΟ 

Πηγή Έτος Type B Μη συμβασιούχοι Συμβασιούχοι   

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 2008     -1.863,03 -1863,03 

  2009   81.392,26 7.353,24 88.745,5 

  2010   76.684,98 4.555,85 81.240,83 

  2011   96.142,58 8.914,88 105.057,46 

  2012   123.740,03 27.744,72 151.484,75 

  2013   77.032,71 22.823,28 99.855,99 

  2014   18.829,69 9.350,22 28.179,91 

  2015   1037,49 6.738,09 7.775,58 

  2016   148,52 9384,51 9.533,03 

  2017     7.285,02 7.285,02 

  2018   895,62 35.756,05 36.651,67 

Σύνολο     475.903,88 138.042,83 613.946,71 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 2009 662,8644 30,01 140,13 833,00 

  2010 695,7008331 34,75 153,93 884,38 

  2011 567,2498832 40,81 141,35 749,41 

  2012 901,326699 173,17 1.351,05 2.425,55 

  2013 894,1501611 109,36 1.770,12 2.773,63 

  2014 774,4311077 200,07 3.932,51 4.907,01 

  2015 0 849,63 4.279,60 5.129,23 

  2016   191,64 7.702,10 7.893,74 

  2017   55,87 10.894,87 10.950,74 

  2018   258,3 40.850,66 41.108,96 

Σύνολο   4495,723084 1.943,61 71.216,32 77.655,65 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 2009   56.409,25 511,18 56..920,43 

  2010   60.833,58 624,26 61457,84 

  2011   32.689,74 324,18 33.013,92 

  2012   9.376,14 98,54 9.474,68 

  2013-15   603,41   603,41 

  

2013-15-
EK 

        

  2016-17         

  

2016-17-
EK 

        

  2018     3.829,64 3829,64 

Σύνολο     159.912,12 5387,8 165.299,92 

ΤΥΠΟΣ 2007-11   111.525,59 1529,7 113.055,29 

  2012-14   127.928,40 3.013,53 130.941,93 

  2015-16   5.030,57 19.113,46 24.144,03 

  2017     193,33 193,33 

  2018     3.828,86 3.828,86 
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Σύνολο     244484,56 27678,88 272163,44 

RRO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2015         

  2016     324,25 324,25 

  2018     63,44 63,44 

Σύνολο       387,69 387,69 

ΑΔ.ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ 2017     4.157,22 4.157,22 

  2018     10.938,74 10.938,74 

Σύνολο       15.095,96 15.095,96 

Σύνολο   4.495,72 882.244,17 257.809,48 1.144.549,37 
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2.3.6 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: 

 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 2019 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 20.402,06€ και στο οποίο 

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

διανομή ανέρχεται στα 18.361,85€. 

  

http://www.ifrro.org/
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 10% ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

COPYRIGHT AGENCY AU LTD 2.002,97 200,30 1.802,67 

THE COPYRIGHT AGENCY  LTD UK 7.531,49 753,15 6.778,34 

AUTHOR'S LICENSING-UK 953,35 95,33 858,02 

REPROBEL BELGIUM 7.607,38 760,74 6.846,64 

COPYDAN 2.306,87 230,69 2.076,18 

ΣΥΝΟΛΑ  20.402,06 2.040,21 18.361,85 
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2.3.7.2. Αντίστοιχα κατά το έτος 2019 ο Οργανισμός κατέβαλε τα ποσά που αναφέρονται στον 

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

κατέβαλε ανήλθε στα 95.151,66€. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

COPYRIGHT AGENCY AU LTD     737,17 

THE COPYRIGHT AGENCY  LTD UK 33.531,20 

COPYRIGHT CLEARANCE CENTER-USA 59.052,75 

NLA MEDIA ACCESS 1.830,54 

ΣΥΝΟΛΑ  95.151,66 
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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 

και του κοινωνικού συνόλου.   

Η διαδικασία ενισχύσεων ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Πολιτιστικών Χορηγιών, ο οποίος καταρτίστηκε 

από το ΔΣ του ΟΣΔΕΛ με σκοπό να  διασφαλίσει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότερη 

εκπλήρωση των επιδιωκόμενων πολιτιστικών σκοπών.  

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. 

https://www.osdel.gr/el/pages/1150-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/280-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CE%BD
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 Καλλιτεχνικές, επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις με αντικείμενο τo βιβλίο και τους 

δημιουργούς. 

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.  

2. Δράσεις – χορηγίες 2019 

 

   2.1 Ποσά που δαπανήθηκαν και προέλευσή τους 

 

Το συνολικό ποσό που διατέθηκε το έτος 2019 για πολιτιστικές δράσεις ανήλθε στις  83.207,83 

ευρώ και χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από αντίστοιχη κράτηση επί των εσόδων της εύλογης 

αμοιβής. Σε ποσοστιαία βάση η κράτηση ανήλθε στο 2,65 % των εσόδων της εύλογης. Τα έξοδα 

διαχείρισης του οργανισμού αναφορικά με τις πολιτιστικές δράσεις εμπεριέχονται στα γενικά 

λειτουργικά του έξοδα και δεν είναι εφικτός ο ακριβής προσδιορισμός τους.            

 

2.2 Πολιτιστικές Δράσεις 

Για το έτος 2019 χορηγήθηκαν οι ακόλουθες πολιτιστικές δράσεις: 

 

α. Φορέας: Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης  

  Δράση: Διημερίδα με θέμα: «Θεσσαλονίκη, ο τόπος της λογοτεχνίας  

  και η λογοτεχνία του Τόπου» 

  Χρόνος υλοποίησης: 7-8 Δεκεμβρίου 2019 

  Ποσό: 1.500 ευρώ  

 

Διημερίδα προβολής των συγγραφέων της Θεσσαλονίκης.  

 

β. Φορέας: Διαβάζοντας μεγαλώνω 

Δράση:  «Διαβάζουμε παρέα» 
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Χρόνος υλοποίησης: 8 Σεπτεμβρίου 2019 

Ποσό: 1.500 ευρώ 

Εκδήλωση φιλαναγνωσίας με μεγαλόφωνες αναγνώσεις παιδικών βιβλίων, σε διάφορες γλώσσες, 

από προσκεκλημένους συγγραφείς και αναγνώστες στο «Πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό». 

 

      γ. Φορέας: Εταιρεία Συγγραφέων  

Δράση: Βραβεία Εταιρείας Συγγραφέων 

Χρόνος υλοποίησης: 21 Νοεμβρίου 2019 

Ποσό: 5.000 ευρώ 

Εκδήλωση απονομής των τεσσάρων βραβείων της Εταιρείας Συγγραφέων. 

 

      δ. Φορέας: ΒΑΚΧΙΚΟΝ ΑΜΚΕ  

          Δράση: «Ανθολογίες νέων ευρωπαίων ποιητών»      

          Χρόνος υλοποίησης: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2019 (4 εκδηλώσεις) 

          Ποσό: 2.000 ευρώ  

 

Νέοι ποιητές από όλη την Ευρώπη παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο ελληνικό αναγνωστικό 

κοινό, συνομίλησαν με Έλληνες ποιητές και ανέδειξαν τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ποίηση με κόμβο 

την ελληνική γλώσσα. 

 

 

       ε.  Φορέας: Κύκλος ποιητών 

            Δράση: «5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών» 

            Χρόνος υλοποίησης: 23-26 Νοεμβρίου 2019 

            Ποσό: 4.000 ευρώ 

 

Σειρά εκδηλώσεων με παρουσιάσεις σημαντικών Ελλήνων και ξένων ποιητών, συζητήσεις, ποιητικά 

αναλόγια, και έκθεση ζωγραφικής εμπνευσμένη από ποιήματα. 
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2.2.1 Δράσεις Χορηγίες εγκεκριμένες/πεπραγμένες εντός 2019, 

υλοποιήσιμες εντός 2020 

 

α.  Φορέας: ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ ΑΜΚΕ 

     Δράση: «Οι νέοι συγγραφείς γεννιούνται στα σχολεία»  

     Χρόνος υλοποίησης: προβλεπόταν να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 

     2020. 

     Ποσό: 3.500 ευρώ 

 

Οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης 10 δημοτικών σχολείων δημιουργούν το δικό τους έργο του 

Λόγου μέσα σε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο ομαδικής εργασίας και βιωματικής μάθησης μέσω του οποίου 

εκπαιδεύονται στη διαδικασία παραγωγής ενός βιβλίου και στην αξία των πνευματικών 

δικαιωμάτων (copyright awareness). 

 

      β. Φορέας: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης  

  Δράση: «Λογοτεχνικά πορτραίτα» 

  Χρόνος υλοποίησης: προβλεπόταν να ολοκληρωθεί έως τον 

  Μάρτιο του 2020.  

  Ποσό:  1.500 ευρώ   

 

Πρόγραμμα παρουσίασης και προβολής συγγραφέων και του έργου τους μέσα από σειρά 

εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρο αρχικά στην Κοβεντάρειο Βιβλιοθήκη και εν συνεχεία σε άλλες 

πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας που διαθέτουν βιβλιοθήκες 

 

2.3 Χορηγίες – Δωρεές/Οικονομικές ενισχύσεις σωματείων-διοργανώσεων 

 

Βάσει του άρθρου 5.2 του Κανονισμού Χορηγιών του ΟΣΔΕΛ διατέθηκαν για το έτος 2019 στους 

κάτωθι φορείς τα εξής ποσά: 

 

α. Φορέας: Σύμπραξη για την Αθήνα  

Δράση:  «Αθηναϊκές Διαδρομές»  

Χρόνος υλοποίησης: από 19 Οκτωβρίου 2019 – 5 Μαρτίου 2020.  
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Ποσό:   2.000 ευρώ  

 

Σύμπραξη για την Αθήνα: «Αθηναϊκές Διαδρομές», σχεδιασμένοι περίπατοι σε γειτονιές της 

Αθήνας, όπου συγγραφείς παρουσιάζουν κείμενα βιβλίων τους σε συνδυασμό με τα τοπόσημα 

στα οποία αναφέρονται. Οι «Αθηναϊκές Διαδρομές» αποτέλεσαν ένα από τα πιο επιτυχημένα 

προγράμματα της «Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου». 

 

β. Δράσεις εγκεκριμένες/πεπραγμένες εντός 2019, υλοποιήσιμες το 2020 

   

Το ΔΣ του ΟΣΔΕΛ ενέκρινε τη διάθεση ποσού 30.000 ευρώ για την κάλυψη χορηγιών ή 

οικονομικών ενισχύσεων (δωρεών) προς τις ενώσεις του χώρου του βιβλίου (ενώσεις συγγραφέων 

και εκδοτών) οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός του 2020.  

 

2.4 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. Για την υποστήριξη και υλοποίηση των πολιτιστικών δράσεων 

ειδικότερα ο ΟΣΔΕΛ δαπάνησε τα ακόλουθα ποσά: 

 

Είδος Ευρώ  

1. Μελέτες – Έρευνες  814,52 

2. Συνδρομές FEP 4.500,00 

3. Συνδρομή IFRRO 8.000,00 

4. Ενέργειες καταπολέμησης της παράνομης φωτοτύπησης και της  

ηλεκτρονικής πειρατείας 

 

18.893,31 

 

Το σύνολο των παραπάνω δαπανών ανέρχεται σε  32.207,83€ ευρώ. 

 










