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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

 
Ο ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ δεν παρακρατά κάποιο ποσό για τα διαχειριστικά του έξοδα, πλην των 

απολύτως απαραίτητων εξόδων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του, τα 
οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος τους οφείλονται κυρίως στη μη συμμόρφωση των υπόχρεων  
εταιρειών στα εκ του νόμου προβλεπόμενα, και στο ότι η Πολιτεία δεν παίρνει μέτρα για την 
απρόσκοπτη καταβολή της εύλογης αμοιβής στους ΟΣΔ. 

Όταν κατά το παρελθόν είχε εμπεδωθεί κλίμα εφαρμογής του νόμου, κατόπιν και σχετικών 
δικαστικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου και η καταβολή των δικαιωμάτων από τους υπόχρεους 
ήταν ικανοποιητική, ο ΦΟΙΒΟΣ διένειμε έως και το 85% των εισπραχθέντων στα μέλη του. 

Ο Οργανισμός μας, παρά το γεγονός ότι θεωρεί ως απαράδεκτη και αντισυνταγματική τη 
νομοθετική επιβολή οροφής διαχειριστικών εξόδων επί των ακαθάριστων εσόδων από 
δικαιώματα και ιδίως για τους αυτοδιαχειριζόμενους ΜΗ κερδοσκοπικούς οργανισμούς, με την 
επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του, προχώρησε  στη σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για 
την πιθανή εξ ανάγκης υπέρβασης της οροφής αυτών των εξόδων από της εφαρμογής του 
Ν.4481/17 καθώς και κατά το έτος 2018. 

Κατόπιν αυτού το ΔΣ έχει εξουσιοδοτηθεί ομόφωνα από τα μέλη της εκλογοαπολογιστικής 
της 10-12-2017 καθώς και της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της έτους 2018, στο πλαίσιο της 
σύνταξης των αντίστοιχων οικονομοτεχνικών μελετών για την πιθανή υπέρβαση του ανωτάτου 
ορίου διαχειριστικών εξόδων εκ ποσοστού (25%). Επιπλέον έχει εξουσιοδοτηθεί το ΔΣ ώστε να 
προβεί σε κάθε νόμιμη και αναγκαία ενέργεια για την διασφάλιση της ικανοποιητικής κι 
επαρκούς λειτουργίας του ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ προς διεκδίκηση των δικαιωμάτων των μελών του, 
ανεξάρτητα από την τυχούσα υπέρβαση τέτοιου ορίου διαχειριστικών εξόδων, ακόμη δε και να 
προσβάλει τέτοια διάταξη ενώπιον των αρμοδίων αρχών και δικαστηρίων στην Ελλάδα, στην ΕΕ 
και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διότι είναι αντίθετη σε διατάξεις του 
Συντάγματος και της ΕΣΔΑ.  
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017 
 
Περιγραφή 
 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.847,47 

Αμοιβές δικηγόρων 27.504,96 

Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών 71,50 

Αμοιβές και έξοδα λογιστών  8.000,00 

Αμοιβές τρίτων για μελέτες 2.750,00 

Αποζημιώσεις διοίκησης και επιτροπών 13.580,00 

Λοιπές αμοιβές τρίτων (διαδίκτυο) 434,50 

Παροχές τρίτων -  ενοίκια 4.902,00 

Λοιπές παροχές τρίτων (ΔΕΚΟ κλπ) 3.749,66 

Φόροι – τέλη  1.300,86 

Έξοδα ταξειδίων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς 1.167,07 

Έξοδα για μεταφορικά μελών για συμμετοχή σε ΓΣ 1.545,50 

Λοιπά έξοδα γενικών συνελεύσεων 2.460,57 

Έξοδα γραφικής ύλης και εκτυπώσεων 1.409,50 

Δικαιώματα ΟΠΙ 727,08 

Έξοδα δημοσιεύσεων  -272,22 

Δικαστικά έξοδα 159,59 

Λοιπά έξοδα 4.202,64 

Έξοδα τραπεζών 298,60 

Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού 130,18 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 721,99 

Έξοδα προηγ. χρήσεων 12,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 83.703,45 

  

 


