
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ολοκλήρωση της λειτουργίας της ΕΥΕΔ 

Αξιότιμοι όλοι, 

Η ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων – ΕΥΕΔ ολοκλήρωσε τη διετή προσωρινή 

και έκτακτη διαχείριση δικαιωμάτων, δυνάμει των Υπουργικών Αποφάσεων υπ΄αριθμ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/262844/18408/13772/689/04.06.2018 (ΦΕΚ Β΄/2085/07.06.2018) 

και  υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/691066/52053/50814/1708/12.12.2019 (ΦΕΚ Β’/ 

4657/ 17.12.2019) 

Σύμφωνα με τις παραπάνω  υπουργικές αποφάσεις,  σκοπός της ΕΥΕΔ ήταν η εξασφάλιση εκείνων 

των συνθηκών σύμφωνα με τις οποίες θα προστατεύονταν τα συμφέροντα του συνόλου των 

δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων. Για να το πετύχει μέσω της λειτουργίας της η ΕΥΕΔ, στα 

δύο έτη δραστηριότητάς της, εισέπραξε δικαιώματα,  μέρος των οποίων και κατέβαλε στους 

δικαιούχους-μέλη της για τη χρήση των μουσικών έργων τους, Αξίζει να αναφερθεί  ότι η ΕΥΕΔ 

εισέπραξε τα δικαιώματα μέσα σε αντίξοες συνθήκες, τόσο λόγω του συγκεκριμένου χρονικού 

ορίζοντα της υπηρεσίας, όσο και του κατακερματισμού του ρεπερτορίου, ενώ αντιμετώπισε και  

αθέμιτες  πρακτικές από τρίτους, 

Για την απόδοση των δικαιωμάτων, η ΕΥΕΔ πραγματοποίησε τέσσερις διανομές: τον Δεκέμβριο 

2018, τον Ιούλιο 2019, τον Μάρτιο 2020 και τον Μάιο 2020.   

Από τα δικαιώματα που συμπεριελήφθησαν στις παραπάνω τέσσερις διανομές, υπάρχουν 

εκκρεμότητες όσον αφορά σε δικαιούχους που δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα 

παραστατικά προκειμένου να εισπράξουν τα δικαιώματα που προκύπτουν με βάση εκκαθαρίσεις 

της ΕΥΕΔ. Οι εκκρεμότητες αυτές ανέρχονται σε ποσό ύψους 1,4 εκ € περίπου (στοιχεία πριν από 

την τελευταία διανομή δικαιωμάτων). 

Δεν πραγματοποιήθηκε διανομή των εισπραχθέντων δικαιωμάτων από την εύλογη αμοιβή του 

αρ. 18  του  Ν.2121/1993 (ιδιωτικό αντίγραφο) επειδή για τη διανομή αυτή χρειάζεται 

αναθεώρηση του Κανονισμού Διανομής της ΕΥΕΔ με λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική 

Συνέλευση.   Επίσης δε διανεμήθηκαν τα εισπραχθέντα δικαιώματα από online χρήση μουσικής, 

διότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία τεκμηρίωσης. Παράλληλα, υπάρχουν αδιανέμητα ποσά τα 

οποία αφορούν σε προκαταβολές έναντι χρήσης δικαιωμάτων, παράλληλα με τιμολόγια τα οποία 

περιελάμβαναν τμήμα ή ολόκληρη την περίοδο της πανδημίας όπου υπήρχε παύση 

δραστηριότητας διότι αυτή η περίοδος θα έπρεπε να αφαιρεθεί. 
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Παραμένει επίσης προς διανομή ποσό το οποίο αφορά σε δικαιώματα  από τηλεοπτική 

μετάδοση, τα οποία εισπράχθηκαν από την ΕΡΤ και την COSMOTE μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας διανομών δικαιωμάτων Μαΐου 2020. 

Την ολοκλήρωση των παραπάνω, αλλά και την εξασφάλιση των αξιώσεων των μελών της ΕΥΕΔ, με 

την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/237529/6053/12.05.2020 (ΦΕΚ Β’/2025/26.05.2020) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναλαμβάνει ο 

αδειοδοτημένος μη κερδοσκοπικός αστικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης με την 

επωνυμία «Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής – Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης -

 Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ» 

(«ΕΔΕΜ»). Το συνολικό ποσό που θα μεταφερθεί στην ΕΔΕΜ και θα αφορά σε δικαιώματα όπως 

περιγράφηκαν πιο πάνω εκτιμάται σε 6 εκ € περίπου. 

Η υπηρεσία θα προχωρήσει στις απαραίτητες εκκαθαρίσεις και αντιλογισμούς, προκειμένου να 

αποδώσει τις εισπράξεις από δικαιώματα στην ΕΔΕΜ, η οποία με τη σειρά της θα συνεχίσει τη 

διαδικασία των πληρωμών για τα ανεξόφλητα δικαιώματα για όσους δικαιούχους δεν έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία απόδοσης από την ΕΥΕΔ, μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο 

θα απαιτηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση. Ανάλογα ισχύουν 

και για τους χρήστες.  

Κάθε ενδιαφερόμενος (δημιουργός, δικαιούχος ή χρήστης), οφείλει να επικοινωνεί με την ΕΔΕΜ 

για δικαιώματα που αφορούν στην περίοδο λειτουργίας της ΕΥΕΔ, (ηλεκτρονική 

διεύθυνση members@edemrights.gr, τηλ. 210 3644260). 

Κλείνοντας, την παρούσα ενημέρωση, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δημιουργούς για την 

εμπιστοσύνη και την ανάθεση διαχείρισης του ρεπερτορίου τους στην υπηρεσία, τους χρήστες οι 

οποίοι υπήρξαν σύννομοι και βοήθησαν στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων των δημιουργών, 

καθώς και το προσωπικό και τους συνεργάτες της ΕΥΕΔ, για την προσπάθεια που κατέβαλαν, ο 

καθένας από τον τομέα του, στην υλοποίηση των σκοπών λειτουργίας της  ΕΥΕΔ. 

Εύχομαι σε όλους υγεία, αισιοδοξία, συνεχή έμπνευση, δημιουργικότητα και επιτυχία σε κάθε 

μελλοντική σας δραστηριότητα.  

Με εκτίμηση 

 

Ο Προσωρινός Διαχειριστής 

Θοδωρής Κωνσταντακόπουλος 
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