
 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ  

 

Για την εγγραφή του κληρονόμου ενός δημιουργού ως μέλους του ΟΣΔΕΕΤΕ χρειάζεται να 

υποβληθούν προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα παρακάτω στοιχεία. 

 

1.  Ληξιαρχική πράξη θανάτου δημιουργού ( από το οικείο Ληξιαρχείο ). 

2.  Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ( από τον Δήμο ή την κοινότητα ). 

3.  Πιστοποιητικό για την μη δημοσίευση Διαθήκης (αν δεν υπάρχει) ή  

 αντίγραφο Διαθήκης που έχει δημοσιευθεί ( από το Πρωτοδικείο Αθηνών κτίριο 5 2ος όροφος ή 

το αντίστοιχο Πρωτοδικείο άλλης περιοχής ) 

4. Έγγραφο/α που αποδεικνύεται η αποδοχή κληρονομιάς και από ποιούς. Αυτό αφορά στο 

σύνολο των κληρονόμων ενός δημιουργού αν είναι περισσότεροι του ενός.  

5. Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλουν όλοι οι κληρονόμοι ενός δημιουργού, αν υπάρχουν 

περισσότεροι του ενός, με την οποία ορίζεται ένας εξ αυτών ως εκπρόσωπος τους προς τον 

Οργανισμό.  

6. Έγγραφη Δήλωση  που αφορά στην κατανομή  με την οποία καθορίζεται το ποσοστό 

συμμετοχής του καθενός στα δικαιώματα και την οποία υπογράφουν από κοινού οι κληρονόμοι. 

Μπορεί να κατατίθεται και Υπεύθυνη Δήλωση, ατομικά, αρκεί σ’ αυτήν να αναγράφονται όλοι οι 

κληρονόμοι με το ποσοστό που αναλογεί στον καθένα.    

7. Κατάλογος των έργων του δημιουργού που έχουν δημοσιοποιηθεί με κάθε τρόπο και μέσον. Ο 

κατάλογος, εκτός απ’ την εικόνα του έργου, θα περιλαμβάνει τεκμηρίωση των στοιχείων του 

έργου, καθώς και τεκμηρίωση των στοιχείων της δημοσιοποίησης. Ο κατάλογος υποβάλλεται, 

στον βαθμό του δυνατού, σε ψηφιακή μορφή, γίνονται όμως και δεκτά στοιχεία έντυπης μορφής. 

(περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια δίδονται από την γραμματεία του ΟΣΔΕΕΤΕ) 

8.  Αίτηση εγγραφής προς τον ΟΣΔΕΕΤΕ 

9. Υπογραφή της Σύμβασης Ανάθεσης Κληρονόμου με τον ΟΣΔΕΕΤΕ. Στην περίπτωση που 

υπάρχουν περισσότεροι του ενός κληρονόμοι, ο καθένας υπογράφει ξεχωριστή Σύμβαση 

Ανάθεσης. 

10.  Καταβολή του ποσού της εγγραφής:  15 ευρώ (στην αίτηση συμπληρώνεται και ο αριθμός 

της απόδειξης )  

11.  Καταβολή της Συνεταιριστικής Μερίδας: 60 ευρώ  

 

Στην περίπτωση θανάτου ενός δημιουργού ήδη μέλους του ΟΣΔΕΕΤΕ τότε ο κληρονόμος/οι 

του εγγράφεται με νέο αριθμό μητρώου, γίνεται κάτοχος της συνεταιριστικής μερίδας του 

Δημιουργού και καταβάλει μόνο το τέλος εγγραφής 15,00 €.  

Στην περίπτωση κληρονόμου πέραν του ενός δημιουργών υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση για 

κάθε δημιουργό, καταβάλλεται μία φορά το τέλος εγγραφής και τόσες συνεταιριστικές μερίδες 

όσες και ο αριθμός των εκπροσωπούμενων δημιουργών 
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