
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΕΔ 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ   

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

Η ΕΥΕΔ, ανταποκρινόμενη στο σκοπό ίδρυσης και λειτουργίας της, να 

διασφαλίσει την είσπραξη και απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων στους 

δημιουργούς και δικαιούχους δικαιωμάτων – κατάφερε σε μια κρίσιμη εποχή για 

τα πνευματικά δικαιώματα στη χώρα μας, αναγνωρίζοντας τις πιεστικές ανάγκες 

των μελών της, να προχωρήσει στην πρώτη έκτακτη πληρωμή έναντι 

πνευματικών δικαιωμάτων στα  μέλη της. 

Η πληρωμή αυτή προέρχεται αποκλειστικά από εισπράξεις δικαιωμάτων Δημόσιας 

Εκτέλεσης μουσικής -πλην συναυλιών και ραδιοτηλεοπτικών- που ανέρχονται σε ένα 

εκατομμύριο εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες οχτακόσια δεκαπέντε ευρώ και είκοσι 

εννέα λεπτών του ευρώ (1.189.815,29 €) και έχουν εισπραχθεί κατά το χρονικό 

διάστημα από 4 Σεπτεμβρίου 2018 έως 7 Δεκεμβρίου 2018.   

Οι πληρωμές δικαιωμάτων θα ξεκινήσουν άμεσα με ηλεκτρονικές πληρωμές 

(τραπεζικές καταθέσεις μέσω e-banking) και θα συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα, 

σύμφωνα με τις ειδικότερες προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για την προσέλευσή σας, 

που θα λάβετε με sms. 

Είναι σημαντικό να θέσουμε υπόψη σας  ότι το ως άνω ποσό εισπράχθηκε μετά 

από συντονισμένες και επίμονες προσπάθειες και αλλεπάλληλες επικοινωνίες όλων 

των αρμοδίων συνεργατών της ΕΥΕΔ, οι οποίοι έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο της 

επικοινωνίας με τους χρήστες μουσικής και της ενημέρωσής τους, ως προς την 

υποχρέωσή τους να καταβάλλουν τη νόμιμη αμοιβή για τη χρήση των μουσικών έργων 

στους δημιουργούς τους. Καθημερινά διεξάγεται από τους συνεργάτες της ΕΥΕΔ ένας 

τιτάνιος αγώνας για τη ρύθμιση της αγοράς που έχει ταλανιστεί εξαιτίας της έλλειψης 

εμπιστοσύνης λόγω του γνωστού σκανδάλου. Ωστόσο, δεν έλειψαν  οι  αθέμιτες 

πρακτικές και οι παραπλανητικές ενημερώσεις από τρίτους, ως  προς τη νομιμοποίηση 

της ΕΥΕΔ να εισπράξει τα δικαιώματα για τα μέλη της, στις οποίες η ΕΥΕΔ απάντησε 

άμεσα και δυναμικά, και καθημερινά δίνει τη μάχη της για την αποκατάσταση της 

αλήθειας.  

Το ποσό της έκτακτης πληρωμής έναντι δικαιωμάτων Δεκεμβρίου 2018 θα 

καταβληθεί αναλογικά σε όλα τα μέλη της ΕΥΕΔ που είχαν διανομή το έτος 2017, 

υπολογιζόμενη στο συνολικό ποσό της διανομής εκάστου για το έτος 2017, σύμφωνα 

με τη σχετική απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της, προκειμένου να διασφαλισθεί 

η ισότιμη μεταχείριση όλων των μελών. 



 Σε επόμενη τακτική διανομή για τη Δημόσια εκτέλεση θα γίνει εκκαθάριση 

βάσει του νέου Κανονισμού Διανομής, που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των μελών 

στις 23-10-2018 και βεβαίως θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν και όλα τα νέα μέλη 

της ΕΥΕΔ. 

Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος, βάσει προγραμμάτων (playlists), και 

αφορά Συναυλίες/ Ραδιοτηλεοπτικά θα εκκαθαρισθεί σε επόμενες χωριστές Διανομές 

και αμέσως μόλις εισπραχθεί ικανό ποσό προς διανομή. 

Αγαπητοί φίλοι, 

Γνωρίζουμε ότι οι  σκέψεις όλων μας για μια καλύτερη ημέρα στη διαχείριση 

των πνευματικών δικαιωμάτων έχουν γεννήσει μεγάλες προσδοκίες για άμεσα 

αποτελέσματα.  

Η ΕΥΕΔ έχει αναλάβει και υποστηρίζει το εγχείρημα για την ουσιαστική 

ανασυγκρότηση της συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων, με συντονισμένες και 

οργανωμένες προσπάθειες. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην καλλιέργεια του 

σεβασμού για το πνευματικό δικαίωμα, ώστε να στηριχθεί σε γερά θεμέλια η νέα 

εποχή στις σχέσεις δικαιούχων δικαιωμάτων και χρηστών μουσικών έργων. Οι 

επιχειρηματίες που κατέβαλαν δικαιώματα, αναγνωρίζουν και σέβονται  το δικαίωμα 

των δημιουργών να αμείβονται, για τη χρήση των έργων τους, όπως προβλέπει ο νόμος. 

Ενεργούμε με γνώμονα, το συντομότερο δυνατόν, το σύνολο των επιχειρηματιών να 

κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση ώστε να αποτυπωθεί και σε ικανοποιητικά ποσά η 

ενσυνείδητη επιλογή των χρηστών να χρησιμοποιούν τα μουσικά  έργα σεβόμενοι τους 

δημιουργούς τους.  

Στο σύντομο διάστημα της λειτουργίας της, η ΕΥΕΔ καταφέρνει να εισπράξει 

και να καταβάλει στους δικαιούχους-μέλη της το πρώτο ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ευρώ 

για τη χρήση μουσικών έργων  στη  δημόσια εκτέλεση και  ανταποκρίνεται έτσι 

στο αίτημα των μελών της για άμεση λήψη αμοιβών από πνευματικά δικαιώματα, 

δεδομένων των οικονομικών δυσχερειών και της απώλειας εισοδημάτων τους στα 

τελευταία χρόνια.  

Επιπρόσθετα, η ΕΥΕΔ θα διανείμει το ποσό των € 368.815,82 που 

μεταφέρθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς της σε εφαρμογή της διάταξης του 

άρθρου 51 Α του Ν. 4481/2017. Το ποσό αυτό θα μοιραστεί, όπως αποφάσισε το 

Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΥΕΔ, αναλογικά, με βάση το ύψος των 

εκκαθαρισμένων διανομών του έτους 2017, σε όλους όσοι είχαν λάβει μέρος στις 

διανομές 2017, ανεξάρτητα αν είναι μέλη της ΕΥΕΔ σήμερα. Καλούνται,  λοιπόν,  

οι δικαιούχοι μη μέλη της ΕΥΕΔ να προσκομίσουν τα παραστατικά τους για την 

πληρωμή τους. 

Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή σας στους σκοπούς της ΕΥΕΔ και 

ευχόμαστε σε εσάς και τις οικογένειές σας  

Χρόνια Πολλά και μια Καλή Χρονιά 

με υγεία, δημιουργικότητα και ευημερία  

Μαρούσι, 11 Δεκεμβρίου 2018 

 

Μαρία Βλάχου 

Προσωρινή Διαχειρίστρια ΕΥΕΔ 


