
ΟΣΔΕΕΤΕ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

 

Ο Κανονισμός διανομής  περιλαμβάνει 

1. Το σχετικό άρθρο του καταστατικού του ΟΣΔΕΕΤΕ  

2. Την ειδική απόφαση των Γεν. Συνελεύσεων της 15ης Μαρτίου 1999 και της 

25ηςΙιουλίου 2022 

3. Μεταβατικές ρυθμίσεις 

4.   Την μαθηματική τυποποίηση του τρόπου διανομής 

 

 

ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 23 

 

1. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και τροποποιεί  τον  κανονισμό διανομής με την 

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία  που  προβλέπεται στο άρθρο 16§14. 

2. Το προϊόν της διαχείρισης διανέμεται κατ’ αρχήν σύμφωνα με το  ποσοστό   της   

συμμετοχής   του   κάθε   έργου   σ’ αυτό   το προϊόν. Αποκλίσεις από αυτή την αρχή επι-

τρέπονται εάν η πραγματική χρήση κάθε έργου ή ο αριθμός των δικαιούχων για  κάθε  

χρήση  του έργου  δεν  μπορεί  να  υπολογισθεί  ή  για  τον  υπολογισμό  του απαιτείται  

δυσανάλογη  εργασία. Ακόμα  όμως   και   σ’ αυτές   τις περιπτώσεις η διανομή πρέπει να 

βασίζεται  σε  αντικειμενικά  και επαληθεύσιμα κριτήρια. 

3. Ειδικά για τη διανομή  των  ποσών  που  εισπράττονται  ως αποζημίωση για  την  

ελεύθερη  ιδιωτική  αναπαραγωγή  των  έργων, σύμφωνα με το άρθρο 18§3 ν.2121/93, 

λαμβάνεται  υπόψη  εκτός  από την  ποσοστιαία  συμμετοχή  του  κάθε  έργου  στο  γενικό  

προϊόν διαχείρισης και η  γενική  συμμετοχή  των  καλλιτεχνών,  δια  του προσωπικού  

τους  έργου,  στην  πολιτιστική  παραγωγή  και   στην ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή 

των έργων αυτής. 

4. Η  διανομή  μεταξύ  συνδημιουργών   διενεργείται   βάσει συμφωνίας  τους  που  

έχει  γνωστοποιηθεί  στο  συνεταιρισμό, όπως ορίζει η σύμβαση ανάθεσης. Εαν δεν  υ-

πάρχει  συμφωνία,  η  διανομή στηρίζεται στην αρχή της αριθμητικής ισότητας. 

 

 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

1. Τα δικαιώματα που προκύπτουν από την αναπαραγωγή, το δικαίωμα παρακο-

λούθησης και γενικά από τη χρήση οποιασδήποτε μορφής συγκεκριμένων έργων αποδίδο-

νται άμεσα στους δικαιούχους,  και σύμφωνα πάντα με τις ανάλογες ρυθμίσεις των συμ-

βάσεων που υπογράφουν οι δικαιούχοι προκειμένου να γίνουν μέλη του ΟΣΔΕΤΕ.  

2.  Τα δικαιώματα δικαιούχων οι οποίοι ανήκουν σε άλλους αντίστοιχους με τον 

ΟΣΔΕΕΤΕ οργανισμούς του εξωτερικού και εκπροσωπούνται στην Ελλάδα από τον 

ΟΣΔΕΕΤΕ μέσω συμβάσεων αμοιβαιότητας αποδίδονται στους δικαιούχους σύμφωνα με 

τις σχετικές ρυθμίσεις αυτών των συμβάσεων αμοιβαιότητας. 

 

 



 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΆ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ) 

 

Ο τρόπος διανομής της «εύλογης αμοιβής» στηρίζεται στα εξής βασικά κριτήρια: 

Α. Στη  γενική  συμμετοχή  των  καλλιτεχνών,  δια  του προσωπικού  τους  έργου,  

στην  πολιτιστική  παραγωγή  και στην ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή των έργων αυτής. 

Κριτήριο που υπηρετείται με καταβολή ίσων ποσών προς όλα τα μέλη. 

Β. Στις ατομικές οικονομικές κινήσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Οργανι-

σμού. Κριτήριο που υπηρετείται με καταβολή επιπλέον ποσού στα αντίστοιχα μέλη και 

που υπολογίζεται ανάλογα με το ύψος της κάθε οικονομικής κίνησης ξεχωριστά, όπως 

αυτή εμφανίζεται στα αντίστοιχα παραστατικά που εκδίδει ο ΟΣΔΕΕΤΕ προς τους 

χρήστες 

Γ. Στον συνολικό αριθμό των δικαιούχων καθώς και σε συνδυασμό με τον συνολικό 

αριθμό των μελών που πραγματοποίησαν ατομικές οικονομικές κινήσεις 

 

1. H  διανομή πραγματοποιείται στους πρώτους μήνες κάθε έτους και αφορά σε 

δικαιώματα που εισπράχθηκαν το προηγούμενο έτος. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με α-

πόφασή της να διαφοροποιήσει τον χρόνο διανομής για το συγκεκριμένο έτος καθώς και 

το ποσοστό που παρακρατείται για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας, δια-

χείρισης και υπεράσπισης των συλλογικών και ατομικών δικαιωμάτων των μελών 

δικαιούχων. 

2. Η διανομή γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσον και οι δικαιούχοι  ενημερώνονται για 

τα δικαιώματα που τους αναλογούν  

3. Το κάθε μέλος συμμετέχει στην διανομή της εισπραχθείσας «εύλογης αμοιβής»  

κατά το έτος που υπέγραψε σύμβαση Ανάθεσης με τον Οργανισμό. 

4. Το επί πλέον του ισόποσου μέρος που προκύπτει αναλογικά υπολογίζεται με βάση 

τις ατομικές οικονομικές κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του Οργανισμού στο 

διάστημα του ίδιου έτους και σύμφωνα με τα ποσά που εισπράχθηκαν για την κάθε μια 

και για το σύνολο. 

5. Από το συνολικό εισπραχθέν ποσό της «εύλογης αμοιβής» κρατείται ένα μικρό 

μέρος το οποίο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κυμαίνεται από 1% 

έως 5%. Το ποσόν αυτό καλύπτει πιθανές έκτακτες ανάγκες και χαρακτηρίζεται πάντα ως 

ποσό  προς απόδοση – διανομή. 
 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ : Ο Κανονισμός Διανομής που ψηφίστηκε από τη Γεν, Συνέλευση 

να ισχύσει μετά από δύο (2) χρόνια, δηλαδή με τη λήξη του 2002. Μέχρι τότε η διανομή προς 

τους δικαιούχους θα γίνεται με ίση κατανομή των σχετικών ποσών. (που προέρχονται από την 

ιδιωτική αναπαραγωγική χρήση του έργου) 


