
 
 

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΕΔ 

ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ 

 

• Συμβάσεις με 14.800 περίπου Έλληνες δημιουργούς, κληρονόμους δικαιούχους 

(εκπροσώπηση του συνόλου σχεδόν του ελληνικού ρεπερτορίου  

• Συμβάσεις με  πολυεθνικούς και ανεξάρτητους εκδότες ξένου και ελληνικού 

ρεπερτορίου  ( εκπροσώπηση εκατομμυρίων τίτλων ξένου ρεπερτορίου και εκατοντάδων 

χιλιάδων ξένων δημιουργών )  

• Συμβάσεις με  33  ξένους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης   

• Από 14.550 συμβάσεις που μεταβιβάστηκαν δια νόμου από την τέως ΑΟΔ,  η ΕΥΕΔ 

υπέγραψε άλλες 285 νέες συμβάσεις. 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗ  

 

• 47 πλήρως εξειδικευμένα στελέχη  

• Πολυπληθές εξειδικευμένο δυναμικό για την τεκμηρίωση και κωδικοποίηση των 

μουσικών έργων αμιγώς μουσικών και οπτικοακουστικών  

• 30 τοπικοί Αντιπρόσωποι ελέγχου / είσπραξης που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της 

Επικράτειας  

• Εξειδικευμένη Μηχανογραφική Υπηρεσία  

• Ανάπτυξη λογισμικών εφαρμογών διαχείρισης εμπορικών, οικονομικών και διοικητικών 

τομέων  

• Αξιοποίηση επικοινωνιακών μέσων για την διευκόλυνση των εισπράξεων χωρίς τη 

χρήση ένδικων μέσων, (μείωση διαχειριστικών δαπανών). 

• Άρτια Νομική Υποστήριξη θεμάτων διαχειριστικής λειτουργίας με συντονισμένη και 

έμπειρη Νομική Υπηρεσία εξειδικευμένη στη Συλλογική Διαχείριση  

• Δομημένη Διοικητική εσωτερική  διάρθρωση για εξυπηρέτηση μελών και αδειοδότηση 

χρήσεων έργων  

• Δομημένη και εξειδικευμένη στα οικονομικά θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Οικονομική 

Υπηρεσία 

• Πραγματοποίηση 3 Γενικών Συνελεύσεων των μελών της ΕΥΕΔ στην Αθήνα και                       

1 Συνάντησης Μελών Β. Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη 

• Σύσταση Ομάδων Εργασίας από δημιουργούς για την κατάρτιση των Όρων Εισδοχής 

Μελών στην ΕΥΕΔ, του Κανονισμού Διανομής και του Πίνακα Κρατήσεων. 

• Πραγματοποίηση 27 Συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΥΕΔ 

 

  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΗΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  

 

• 10.000 εισπραττόμενες πηγές Δημόσιας Εκτέλεσης μουσικών έργων  πανελλαδικά  

• Συμβάσεις με όλους τους  τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας 

• Σύμβαση με την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ΕΡΤ  

• 119 συμβάσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς  

• Συμβάσεις με τους ψηφιακούς παρόχους Google, YouTube, Napster, Deezer, 

Soundtrack Your Brand, Apple  υπηρεσίες i-Tunes και Apple Music,   

• 36 συμβάσεις με websites και background music services 



• Συλλογική Σύμβαση με την IFPI (Ένωση Φωνογραφικών Εταιρειών ) 

• Συνεργασία με όλα τα εργοστάσια χάραξης φορέων ήχου για την αδειοδότηση 

εκπροσωπουμένου ρεπερτορίου 

• Μνημόνια συνεργασίας της ΕΥΕΔ με την Ένωση Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ, 

την  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, την Ένωση Εστιατόρων, Ψητοπωλών και 

Ιδιοκτητών Καφέ-Μπαρ Ν. Θεσσαλονίκης και την  Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών 

Ραδιοφωνικών Σταθμών - ΠΕΙΡΑΣ 

 

Μέσα σε καθεστώς ανταγωνισμού και δυσκολιών αδειοδότησης και είσπραξης ως εκ της 

έκτακτης φυσιογνωμίας της και των ειδικών συνθηκών λειτουργίας της, η ΕΥΕΔ κατάφερε να 

αποκτήσει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό της αγοράς, να προστατεύσει και να 

αποκαταστήσει το κύρος του πνευματικού  δημιουργού, να διασφαλίσει τα δικαιώματά του και 

να  ομαλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό και μέσα στο πλαίσιο  ευθύνης της τη συλλογική διαχείριση 

των δικαιωμάτων των δικαιούχων, για τους οποίους διαχειρίζεται νόμιμα τα έργα τους. 

 

Σ υ ν ο λ ι κ ά  
• Εισέπραξε από την Ελληνική αγορά σε μεικτό σύνολο 11.100.000 ευρώ  

 

• από αυτά απέδωσε στο Ελληνικό Δημόσιο 2.275.000 ευρώ  για ΦΠΑ, 

παρακρατούμενους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές  

 

• Στους δημιουργούς/δικαιούχους  εκκαθάρισε 7.930.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένης 

της προμήθειάς της 20% και μετά την αφαίρεση αυτής  

 

• τα καθαρά δικαιώματα στο 12μηνο διάστημα λειτουργίας της ανέρχονται στο ποσόν 

των 6.360.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των προς απόδοση  δικαιωμάτων 

του  Β εξάμηνου του 2019 

 

• Διατηρεί προς εκκαθάριση το ποσόν των 1.000.000 ευρώ που δεν πληρούσε τους 

όρους διανομής (πχ προκαταβολές χρηστών, προεισπράξεις για το 2020, κλπ), προς 

διανομή για το Α’ εξάμηνο του 2020. 

 
 

Σύνολο Διανεμηθέντων 
Δικαιώματα προ 

προμήθειας 
Δικαιώματα μετά 

προμηθείαν 

ΣΥΝΟΛΟ 3.183.000 2.536.000 

   

Σύνολο Διανομών Β' 2019 
Δικαιώματα προ 

προμήθειας  
Δικαιώματα μετά 

προμηθείαν 

ΣΥΝΟΛΟ 4.747.000 3.824.000 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποσό 1.070.000€ έχει καταβληθεί ως έναντι πληρωμή τηλεοπτικών δικαιωμάτων 

Γενικό Σύνολο Διανομών 7.930.000 6.360.000 

   

Εισπράξεις με ΦΠΑ 2018 - 2019 11.100.000 

 

Εισπράξεις Χωρίς ΦΠΑ 2018 - 2019 8.985.000 

 

Ποσό που δεν πληροί όλους τους όρους διανομής 
(π.χ. προκαταβολές χρηστών) 

1.055.000 

 

   

Καταβληθέντες φόροι & εισφορές 2.275.000 

 

 

 

 

Από το Εποπτικό Συμβούλιο ΕΥΕΔ  


