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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

ΕΤΟΣ:2019 ΟΣΔ : ΦΟΙΒΟΣ Συν.Π.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

1.ΟΙΚΟΝ
ΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΕΙΣ 

1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

1.2 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΧΡΗΣΗΣ 

 

 

1.3 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 

 
 

1.4 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΡΘ.29§3) 

 
 

2. 
ΠΛΗΡΟΦ
ΟΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΟΣΔ 

2.1 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

  

2.2 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΝΗΣΗΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

 
 

2.3 ΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΣΔ 

  

2.4 ΔΟΜΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΣΔ 

  

2.5 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΆΛΛΕΣ 
ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ή 
ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΣΔ 

  

2.6 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  

2.7 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  

2.8 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

  

2.9 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

3. ΕΣΟΔΑ 
ΑΠΌ 
ΔΙΚΑΙΩΜ
ΑΤΑ 

3.1 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΩΝ 

  

3.2 ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

  

4. 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ
ΗΣ - 
ΕΞΟΔΑ 

4.1 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΩΝ 

  

4.2 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

  

4.3 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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4.4 ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

  

4.5 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΞΟΥΣΙΩΝ 

  

4.6 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ & 
ΣΚΟΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

  

4.7 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣ ΕΣΟΔΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΩΝ 

  

5. 
ΟΦΕΙΛΟΜ
ΕΝΑ 
ΠΟΣΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧ
ΩΝ 

5.1 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 
ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΩΝ 

  

5.2 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 
ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

  

5.3 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΞΟΥΣΙΩΝ 

  

5.4 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

  

5.5 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
ΕΤΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

  

5.6 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΞΟΥΣΙΩΝ 

  

5.7 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

  

5.8 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ   ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ 
ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΩΝ (ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΕΤΟΥΣ) 

  

5.9 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ  ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ 
ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 
ΧΡΗΣΗΣ (ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ) 

  

5.10 ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
(ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 

  

5.11 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΗ ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΑ ΠΟΣΑ, 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 

  

6. 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΜΕ 
ΑΛΛΟΥΣ 
ΟΣΔ 

6.1 

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ 
ΑΛΛΟΥΣ ΟΣΔ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΑΛΛΟΥΣ ΟΣΔ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΞΟΥΣΙΩΝ 

  

6.2 

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ 
ΑΛΛΟΥΣ ΟΣΔ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΑΛΛΟΥΣ ΟΣΔ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΟΣΔ 

  

6.3 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΣΔ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΩΝ 

  

6.4 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΣΔ 
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
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6.5 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΣΔ 
ΑΝΑ ΟΣΔ 

  

6.6 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ 
ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΟΣΔ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΩΝ 

  

6.7 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ 
ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΟΣΔ 
ΑΝΑ ΟΣΔ 

  

6.8 

ΠΟΣΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΣΕ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΟΣΔ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΞΟΥΣΙΩΝ 

  

6.9 
ΠΟΣΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΣΕ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΟΣΔ ΑΝΑ ΟΣΔ 

  

7. 
ΕΙΔΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΩΝ-
ΠΟΛΙΤΙΣ
ΤΙΚΩΝ-
ΕΚΠΑΙΔ
ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙ
ΩΝ 

7.1 
ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ - 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

  

7.2 
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  

7.3 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  

7.4 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  

7.5 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΠΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΑΤΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 Ακολουθούν Πίνακες με τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε. που 
περιλαμβάνουν ισολογισμό ή δήλωση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, λογαριασμό 
των εσόδων και των δαπανών του φορολογικού έτους και κατάσταση ταμειακών ροών:  

    31/12/2019   31/12/2018 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώματα πάγια         
Λοιπός εξοπλισμός   382,34   509,52 

Σύνολο   382,34   509,52 

Άυλα πάγια στοιχεία         
Λοιπά άυλα   0,04   0,04 

Σύνολο   0,04   0,04 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία         
Δάνεια και απαιτήσεις   860,00   860,00 

Σύνολο   860,00   860,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   1.242,38   1.369,56 

          
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές         
Εμπορικές απαιτήσεις   375.826,76   135.100,66 
Λοιπές απαιτήσεις   7.016,55   8.782,63 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   481.741,89   231.768,39 

Σύνολο   864.741,89   375.651,68 

Σύνολο κυκλοφορούντων   864.741,89   375.651,68 

Σύνολο Ενεργητικού   865.984,27   377.021,24 

          
Καθαρή Θέση         
Καταβλημένα κεφάλαια         
Κεφάλαιο   112.077,79   112.891,27 

Σύνολο   112.077,79   112.891,27 

          
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο         
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού   3.455,00   3.260,00 
Κέρδη/(ζημίες) εις νέον   30.559,73   9.347,64 

Σύνολο   34.014,73   12.607,64 

Σύνολο καθαρής θέσης   146.092,52   125.498,91 

          
Προβλέψεις         
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους   814,14   701,31 

Σύνολο   814,14   701,31 

          
Υποχρεώσεις         
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         
Εμπορικές υποχρεώσεις   24.097,24   10.383,27 
Φόρος εισοδήματος   2.542,26   5.152,45 
Λοιποί φόροι και τέλη   10.006,47   5.363,27 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   378,90   392,93 
Λοιπές υποχρεώσεις   8.232,31   1.648,42 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   673.820,03   227.880,68 

Σύνολο   719.077,61   250.821,02 
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Σύνολο Υποχρεώσεων   719.077,61   250.821,02 

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και 
Υποχρεώσεων   865.984,27   377.021,24 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

      (Λογ/σμός Εσόδων - Δαπανών)         

    
1/1/2019 -
31/12/2019   

1/1/2018 -
31/12/2018 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   577.600,40   148.913,87 
Κόστος πωληθέντων   (33.457,69)   (58.002,26) 

Μικτό Αποτέλεσμα   544.142,71   90.911,61 

Λοιπά συνήθη έσοδα   0,00   0,00 
    544.142,71   90.911,61 

Έξοδα διοίκησης   (55.261,36)   (49.352,38) 
Δικαιώματα μελών   (478.000,00)   (40.000,00) 
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων/υποχρεώσεων 
(καθαρό ποσό)   18.961,39   14.879,53 
Λοιπά έξοδα και ζημίες   (1.106,80)   (11.238,38) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη   233,99   3,55 

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων   28.969,93   5.203,93 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   326,08   491,14 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   (348,90)   (207,70) 

Αποτέλεσμα προ φόρων   28.947,11   5.487,37 

  Φόροι εισοδήματος   (7.540,02)   (5.152,45) 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   21.407,09   334,92 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση μέθοδος) 

 

  
1/1/2019 - 
31/12/2019   

1/1/2018 - 
31/12/2018 

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες       
Αποτέλεσμα προ φόρων 28.947,11   5.487,37 
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:       
Αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων ακινητοποιήσεων 177,08   164,18 
Προβλέψεις 112,83   41,31 
(Κέρδη)/ζημίες απομείωσης απαιτήσεων/υποχρεώσεων (18.961,39)    (5.039,75) 
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) 22,82   (283,44) 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου 
κίνησης 10.298,45   369,67 

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης:       
Μεταβολή απαιτήσεων (239.674,48)   (21.040,04) 
Μεταβολή υποχρεώσεων 489.828,17   2.552,65 
Μείον:       
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους (348,90)   (207,70) 
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος (9.435,75)   (746,61) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 250.667,49   (19.072,03) 

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες       
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων 
στοιχείων (49,90)   (133,82) 
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Τόκοι εισπραχθέντες 326,08   491,14 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 276,18   357,32 

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου (813,48)   (6.120,66) 

Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (813,48)   (6.120,66) 

Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 250.130,19   (24.835,37) 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 231.768,39   256.603,76 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 
περιόδου 481.898,58   231.768,39 

 
 

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή  

 

(Επί των οικονομικών καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 

του άρθρου 30, καθώς και επί κάθε οικονομικής πληροφορίας που αναφέρεται στις περιπτώσεις 

ζ' και η' της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 ν.4481/2017, όπως ορίζεται με 

την παρ. 3 άρθρου 29 ν.4481/2017). 

 

«ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τα μέλη του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (Συν. Π.Ε.) «ΦΟΙΒΟΣ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη  

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (Συν. 

Π.Ε.) «ΦΟΙΒΟΣ» (ο Συνεταιρισμός), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 

Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην 

παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (Συν. Π.Ε.) «ΦΟΙΒΟΣ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές του ροές για τη χρήση που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει και του Ν. 

4481/2017.   
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Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

 

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους 

και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από 2014 έως και 2019, το 

ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τον έλεγχο μας. 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία.  Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα 

αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον 

Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Συνεταιρισμό, καθ’ όλη 

τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 

Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με 

τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις 

δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και 

του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που 

έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 

 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει και του Ν. 4481/2017, 

όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως 

απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 

αξιολόγηση της ικανότητας του Συνεταιρισμού να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, 

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει τον Συνεταιρισμό ή 

να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 

προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 

καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη 

μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι  



Χαρ.Τρικούπη 83, 2
ος

 ορ.  Αθήνα 106 81                 Τηλ. 210-3304687                 www.foebus.gr              E-Mail: foebusds@gmail.com 
 

9 

 

ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 

Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 

Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, 

μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 

οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές 

καταστάσεις.  

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 

Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό 

σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε 

ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη 

μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι 

υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει 

συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη 

των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του 

Συνεταιρισμού. 

 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών 

γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για 

το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να 

υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Συνεταιρισμού να 

συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, 

είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 

ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε 

ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
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μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ο Συνεταιρισμός να 

παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με 

τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 

χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Συνεταιρισμός έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

Διαφάνειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθ. 29 και 30 του Ν. 4481/2017 σημειώνουμε 

ότι: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαφάνειας περιλαμβάνει τις οικονομικές πληροφορίες που 

αναφέρονται στις περιπτώσεις ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 30 του Ν. 4481/2017, οι οποίες αντιστοιχούν με τις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2019. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (Συν .Π.Ε.) «ΦΟΙΒΟΣ» και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει 

ανακρίβειες στις οικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαφάνειας. 

 
ΑΘΗΝΑ, 29/6/2020 

 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 

 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.  31561 

 
ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 159 
Μιχαλακοπούλου 4 - 11528  ΑΘΗΝΑ» 
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΔ 

 

2.1.Έκθεση για τις δραστηριότητες του Οργανισμού κατά το έτος 2019 

Όπως προκύπτει από τη γενικότερη δράση του ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ, τουλάχιστον, κατά τη 

τελευταία πενταετία, αυτή αποσκοπούσε πρωτίστως στην προσπάθεια για την προστασία του 

ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου των πνευματικών δικαιωμάτων και στην στήριξη της ίδιας της 

ύπαρξης και λειτουργίας των Οργανισμών. Κατόπιν των επανειλημμένων τροποποιήσεων του 

νομοθετικού πλαισίου της πνευματικής ιδιοκτησίας (ν.2121/1993) και της συλλογικής διαχείρισης 

των δικαιωμάτων επ’ αυτής (ιδίως με τους ν.4481/2017, 4540/2018 και 4605/2019), παράλληλα 

με την εντατικοποίηση της συνεργασίας των οργανισμών μεταξύ τους, η πρόσφατη διασφάλιση 

στοιχειώδους νομοθετικής σταθερότητας κατέστησε ορατά τα θετικά της αποτελέσματα στη 

συλλογική διαχείριση, σύμφωνα και με τη παρούσα Έκθεση.  

Στην προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, εν έτει 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο είχε 

γνωστοποιήσει αναλυτικά την δραστηριοποίησή του σε τέσσερις τομείς, ήτοι: 

 Την εσωτερική οργάνωση 

 Τις σχέσεις με εισαγωγείς και άλλους χρήστες 

 Τις σχέσεις με άλλους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης στην Ελλάδα για τη 

διανομή ποσοστών εισπραχθέντων ποσών από τους εισαγωγείς, δυνάμει του Άρθρου 18, παρ. 

3, ν. 2121/93. 

 Τις σχέσεις με Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης του εξωτερικού, λόγω των νέων 

εξελίξεων στην Ε.Ε. αναφορικά με τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που έχουν επίσημα 

δημοσιευθεί και όσες αναμένονται.  

Οι παραπάνω τομείς και οι επιμέρους δραστηριότητες του Δ.Σ. σ’ αυτούς είχαν εγκριθεί από 

την παραπάνω Γενική Συνέλευση. 

Όπως προκύπτει από τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., όσον αφορά στο χρονικό 

διάστημα από 01.01.19 έως 31.12.19 ο «ΦΟΙΒΟΣ» δραστηριοποιήθηκε κυρίως στους τομείς: 

 

Α. Της εσωτερικής οργάνωσης σε σχέση με διάφορα επιμέρους θέματα, όπως: 

 

(ι) Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από  τις εκλογές της 10.12.2017 και 

συγκροτήθηκε σε σώμα την 18.12.2017, υποχρεώθηκε σε ανασυγκρότηση εξ αιτίας των 

σοβαρών προβλημάτων υγείας που οδήγησαν στην τραγική απώλεια του πρώην Γενικού του 

Γραμματέα, Δημήτρη Τσεβά.  

Έτσι στη συνεδρίαση  της 30.10.2019 έγινε αντικατάσταση του Δημήτρη Τσεβά από τον 

κο Βασίλη Γεωργιάδη, που ήταν το πρώτο Αναπληρωματικό Μέλος κατά τις αρχαιρεσίες που 

πραγματοποιήθηκαν στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 10.12.2017, και τα μέλη, αποφάσισαν 

ομόφωνα την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και ψήφισαν, εκλέγοντας παμψηφεί και βάσει 

του άρθρου 19 του Καταστατικού, ως Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Παπαθανασίου, ως 
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Αντιπρόεδρο τον κ. Ανδρόνικο Χατζηκωστή, ως Γεν. Γραμματέα τον κ. Ιωάννη 

Ασημακόπουλο, ως Ταμία τον κ. Κωνσταντινίδη Δημήτριο και ως β΄ Αντιπρόεδρο τον κ. 

Σπυρίδωνα Διαμαντόπουλο και ως απλά Μέλη τον κ. Παναγιώτη Τσιγκούλη, και τον κ. 

Βασίλη Γεωργιάδη 

(ιι) Της ανάληψης από τα μέλη του ΔΣ ορισμένων εργασιών οι οποίες στο παρελθόν 

αναθέτονταν στα επαγγελματικά στελέχη και ιδίως στο Γενικό Διευθυντή ώστε να 

περιορισθούν τα αντίστοιχα έξοδα και της σταθερής παρουσίας εκπροσώπου από τα μέλη ΔΣ 

στα γραφεία, με την πρόσθετη ανάθεση γραμματειακής υποστήριξης και παρουσίας στα 

γραφεία του ΟΣΔ. Έτσι τα λειτουργικά έξοδα, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, συμπιέσθηκαν 

στο 15,10% επί του συνόλου των Εσόδων (ή 15,61% επί των εσόδων εύλογης αμοιβής) και 

κατ’αυτό το τρόπο επιτεύχθηκε ποσοστιαία μείωση κατά 52%, σε σχέση με τα 

προϋπολογισθέντα λειτουργικά έξοδα, λόγω του περιορισμού των εξόδων διεκδίκησης και 

είσπραξης, καθώς επίσης λόγω της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών για τη 

διεκδίκηση και την είσπραξη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της εκ του νόμου 

οριζόμενης εύλογης αμοιβής α.18 ν.2121/1993. Τούτο επιτεύχθηκε  παρά το γεγονός ότι τα 

έξοδα όπως αποτυπώνονται είναι ποσοτικά πιο αυξημένα από το μέσο όρο των τελευταίων 

ετών εξ αιτίας κυρίως της ανάγκης αναδιοργάνωσης του οργανισμού και του 

πολλαπλασιασμού των ενεργειών προς αντιμετώπιση των νέων επερχόμενων νομοθετικών 

παρεμβάσεων που βασίζονται σε ενωσιακή νομοθεσία που ψηφίσθηκε εντός του 2019. Για 

την εξεταζόμενη περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019, ιδιαίτερα κατόπιν των θετικών 

συνεπειών που προέκυψαν από τη προαναφερόμενη ασφάλεια δικαίου που σημειώθηκε μετά 

από τον Μάιο του 2019, ο ΟΣΔ μας παρουσίασε σημαντικά έσοδα και, λαμβάνοντας υπόψη 

επίσης τις λοιπές υποχρεώσεις του εκ της φορολογικής νομοθεσίας και του καταστατικού του, 

είναι σε θέση να διανείμει δικαιώματα εύλογης αμοιβής εκ του α.18 ν.2121/1993 στα μέλη για 

το έτος 2019 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 82,76% επί των εσόδων αυτής της αμοιβής. 

Συνεχίζονται, όμως, οι προσπάθειες για την διατήρηση της ύπαρξης των δικαιωμάτων 

συλλογικής διαχείρισης, την διεύρυνση των υποκειμένων στην εύλογη αμοιβή του αρθρ 18 

παρ. 3 ν.2121/93  νέων τεχνικών μέσων και την διασφάλιση κατά το δυνατόν της 

βιωσιμότητας του Οργανισμού και της λειτουργίας του για την είσπραξη των δικαιωμάτων 

εύλογης αμοιβής και διανομής τους. Ειδικότερα, για τα δικαιώματα από την εν λόγω περίοδο 

του έτους 2019, διανεμήθηκε ή πρόκειται να διανεμηθεί στα μέλη εκ των εσόδων εύλογης 

αμοιβής ποσό ύψους 478.000,00 ευρώ.  

(ιν) Της βελτίωσης της λειτουργίας του ΟΣΔ σε σχέση με μια σειρά από λειτουργικές 

ανάγκες και σε σχέση με το πρόγραμμα δράσης του .  

(ν) Της σταθερής μείωσης του φόρτου εργασίας και του κόστους του ΟΣΔ, λόγω 

διατήρησης της συμφωνίας του με τους ΟΣΔΕΛ, ΟΣΔΕΕΤΕ και ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ για την 

διεκδίκηση, είσπραξη και προσωρινή κατανομή της εύλογης αμοιβής 4% και 2% (που 

καταργήθηκε το 2002) όσον αφορά την διευθέτηση των ζητημάτων πληροφόρησης μέσω της 

Νομικής Γραμματείας που αποφασίσθηκε μαζί με αυτούς τους ΟΣΔ (με συμμετοχή στα έξοδα 
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κατά την αναλογία είσπραξης) καθώς και όσον αφορά την διευθέτηση των λοιπών ζητημάτων 

μέσω της δικαστικής και εξωδικαστικής διεκδίκησης της εύλογης αμοιβής και 

διαπραγμάτευσης των αντιστοίχων συμβάσεων με εισαγωγείς.  

(νι) Της σταθερής μείωσης του φόρτου εργασίας και του κόστους του ΟΣΔ, λόγω 

διατήρησης των συμφωνιών του με τους λοιπούς 15ΟΣΔ για την διεκδίκηση, είσπραξη και 

προσωρινή κατανομή της εύλογης αμοιβής 6% και 2% μεταξύ των ΟΣΔ (με συμμετοχή στα 

έξοδα κατά την αναλογία είσπραξης) καθώς και όσον αφορά την διευθέτηση των λοιπών 

ζητημάτων μέσω της δικαστικής και εξωδικαστικής διεκδίκησης της εύλογης αμοιβής και 

διαπραγμάτευσης των αντιστοίχων συμβάσεων με εισαγωγείς.  

(νιι) Της νομιμοποίησης του ΟΣΔ για τις υπογραφές συμβάσεων και τις παραστάσεις 

σε δικαστήρια. 

(ιx) Της υπογραφής νέων και της ανανέωσης παλαιών συμβάσεων Ανάθεσης με τα 

μέλη του ΟΣΔ.  

(x) Της αναδιοργάνωσης της διαχείρισης των δικαιωμάτων μελών του ΟΣΔ σύμφωνα 

με τις ειδικότερες διατάξεις  του νόμου και του Καταστατικού. 

 

Β. Των σχέσεων του ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ έναντι των εισαγωγέων ή εγχώριων παραγωγών 

για την είσπραξη της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παρ. 3, ν. 2121/93, και για 

συγκεκριμένα θέματα, όπως άσκηση Ασφ. Μέτρων, αγωγών, εφέσεων κι αναιρέσεων και 

παραστάσεις στα αντίστοιχα δικαστήρια και επίσης διαπραγματεύσεις για την υπογραφή 

Συμβάσεων μεταξύ του «ΦΟΙΒΟΥ» και εταιρειών εισαγωγέων ή παραγωγών. Ειδικότερα: 

(ι) Όσον αφορά στην είσπραξη της εύλογης αμοιβής 4% επί φωτοτυπικών και σκάνερς, 

οι έντονες πιέσεις προς τους εισαγωγείς και τους παραγωγούς με εξώδικες οχλήσεις για 

μελλοντικές δίκες, οι ασκηθείσες αγωγές και οι συμβιβασμοί εκ μέρους των ΟΣΔ έχουν φέρει 

κάποια αποτελέσματα και ο ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ μαζί με τους λοιπούς τρεις ΟΣΔ υπογράφουν 

ορισμένες συμβάσεις και κυρίως εισπράττουν τα αναλογούντα σε αυτούς ποσά, τα οποία 

όμως δεν είναι πλέον ικανοποιητικά λόγω της οικονομικής κρίσης και της ασάφειας που έχει 

προκληθεί στην αγορά εξ αιτίας της παρατεταμένης διαβούλευσης επί της σχετικής 

νομοθεσίας και της ψήφισης της τροποποίησης του άρθρου 18 ν.2121/93 για την εύλογη 

αμοιβή με το ν.4481/17 και για τη λειτουργία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης με τον 

ίδιο νόμο, που ουσιαστικά απενεργοποίησαν την εισπρακτική διαδικασία για μακρύ χρονικό 

διάστημα, από το 2015 μέχρι τις αρχές του 2019. Η διευθέτηση των σχέσεων μεταξύ των 

τεσσάρων ΟΣΔ είχε θετική επίδραση στην υπογραφή κι εκτέλεση συμβάσεων με εισαγωγείς 

και παραγωγούς. 

(ιι) Όσον αφορά στην είσπραξη της εύλογης αμοιβής 2% επί η/υ (που είχε καταργηθεί 

το 2002), κατόπιν αποφάσεως του Αρείου Πάγου που έκρινε παράνομη την αναδρομική 

κατάργησή τους πριν από τις 10.09.2002, οι έντονες πιέσεις προς τους εισαγωγείς με 

αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων απέδωσαν τρία ιδιωτικά συμφωνητικά συμβιβασμού με 

εταιρείες εισαγωγέων και κατ’ αυτό τον τρόπο ο ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ μαζί με τους λοιπούς τρεις 
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ΟΣΔ εισέπραξαν με δόσεις τα αναλογούντα σε αυτούς ποσά, τα οποία ήταν πολύ σημαντικά, 

αλλά στη συνέχεια εν αναμονή της διεκδίκησης της εύλογης αμοιβής ως 6% επί της τιμής 

εισαγωγής των η/υ από όλους τους φορείς συλλογικής διαχείρισης για το χρονικό διάστημα 

μετά την 23.12.2002 δεν υπήρξε είσπραξη άλλου ποσού επ` αυτών των τεχνικών μέσων. 

Επισημαίνεται ότι και στην παρούσα περίπτωση η διευθέτηση των σχέσεων μεταξύ των 

τεσσάρων ΟΣΔ είχε θετική επίδραση στην υπογραφή κι εκτέλεση συμβάσεων με εισαγωγείς 

η/υ. Λόγω της τροποποίησης του άρθρου 18 ν. 2121/93 με το άρθρο 54 ν.4481/17, η 

υπαγωγή των η/υ και των tablets σε ποσοστό μόνο 2% αντί για 6% κι ενώ αφορά τους 

δικαιούχους όλων των 16 φορέων συλλογικής διαχείρισης, σε συνδυασμό με τις υπουργικές 

ανακοινώσεις αναστολής υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων των εισαγωγέων και εγχώριων 

παραγωγών μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο 2018, οπότε ξανατροποποιήθηκε το άρθρο 18 

ν.2121/93, δημιούργησαν πρόσθετα προβλήματα αντιδικίας με τους υπόχρεους με 

αποτέλεσμα την απενεργοποίηση της δυνατότητας άσκησης του δικαιώματος για σημαντικό 

χρονικό διάστημα μέχρι τα μέσα του 2018. Μετά την υπογραφή, όμως, του ιδιωτικού 

συμφωνητικού προσωρινής κατανομής μεριδίων μεταξύ των μελών-φορέων συλλογικής 

διαχείρισης της κοινωνίας 2% της εύλογης αμοιβής, άρχισε ο συντονισμός της διεκδίκησης, 

είσπραξης και προσωρινής κατανομής της εύλογης αμοιβής που απέδωσε καρπούς κυρίως 

από τις αρχές του 2019, με τη τιμολόγηση και είσπραξη υψηλών ποσών από όλους τους 

φορείς συλλογικής διαχείρισης. 

(ιιι) Όσον αφορά στην είσπραξη της εύλογης αμοιβής 4% από τους εισαγωγείς και 

παραγωγούς χάρτου, οι σφοδρότατες αντιδικίες με κάποιους εξ αυτών, λόγω πλημμελούς 

ερμηνείας του νόμου και η δυσχέρεια στην οποία ευρίσκεται η ελληνική κοινωνία και 

οικονομία έχουν συρρικνώσει απελπιστικά τόσο τις εισαγωγές χάρτου για φωτοτυπία όσο και 

τις εισαγωγές φωτοτυπικών μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων, σκάνερς, εκτυπωτών, μέσω 

επίσημων εισαγωγέων.  

(ιν) Όσον αφορά στην είσπραξη της εύλογης αμοιβής του 6%, μετά τη νομοθετική 

παρέμβαση με την οποία το σύνολο των τεχνικών μέσων αποθήκευσης κι αναπαραγωγής 

ψηφιακής τεχνολογίας δεν υπάγεται στις αντίστοιχες υποκοινωνίες 55/25/20% των 

δικαιούχων δημιουργών/ερμηνευτών/παραγωγών αλλά σε μία ενιαία κοινωνία όλων των 

φορέων συλλογικής διαχείρισης, υπογράφηκε στις αρχές Ιανουαρίου 2019 ιδιωτικό 

συμφωνητικό προσωρινής κατανομής μεριδίων μεταξύ των μελών-φορέων συλλογικής 

διαχείρισης της κοινωνίας 6% της εύλογης αμοιβής, κι έτσι άρχισε ο συντονισμός της 

διεκδίκησης, είσπραξης και προσωρινής κατανομής και αυτής της εύλογης αμοιβής που 

αποδίδει καρπούς κυρίως από τις αρχές του 2019, με τη τιμολόγηση και είσπραξη εύλογης 

αμοιβής από όλους τους φορείς συλλογικής διαχείρισης. Παράλληλα, εξακολουθεί η 

λειτουργία των υποκοινωνιών 55/25/20% για την εύλογη αμοιβή 6% εφ’όλων των τεχνικών 

μέσων αναλογικής ή ψηφιακής τεχνολογίας που εισήχθησαν ή παρήχθησαν εγχώρια πρίν τις 

20.07.2017 στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων κινητών, tablets και η/υ) και 

αφορά το σύνολο των εισαγωγέων και παραγωγών για το διάστημα από την περίοδο 1995. 
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(ν) Όσον αφορά στην τροποποίηση του άρθρου 18 ν. 2121/93 με το άρθρο 54 

ν.4481/17, είναι σαφές ότι προκλήθηκε χειροτέρευση των συνθηκών είσπραξης του 

δικαιώματος εύλογης αμοιβής των δημιουργών και συγγενικών αφού αφ’ ενός μειώθηκε το 

ποσοστό εύλογης αμοιβής από 6% σε 2% επί της τιμής εισαγωγής ή εγχώριας παραγωγής 

έξυπνων κινητών, tablets και η/υ κι αφ’ ετέρου ο φορέας των υπόχρεων μέσω πιέσεων επί 

του ΥΠΠΟΑ και της Πολιτείας εν γένει κατέληξε σε απενεργοποίησή του από τις 20.07.2017 

μέχρι το Μάιο του 2018. Ο Οργανισμός μας έχει δηλώσει ρητά την ανάγκη διατήρησης των 

κεκτημένων εντός του νομοθετικού πλαισίου της Οδηγίας 2001/29 για τη Κοινωνία της 

πληροφορίας, κι εξ αιτίας της ως άνω αρνητικής τροποποίησης του άρθρου ζητούσε μαζί με 

τους άλλους ΟΣΔ επίμονα την βελτίωση του. Στα μέσα Μαϊου 2018, έπειτα από μακρές 

διαβουλεύσεις με το φορέα των υπόχρεων και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, με το 

ν.4540/2018, τροποποιήθηκε πάλι το άρθρο 18 ν.2121/93 και κατ’αυτό τον τρόπο ορίσθηκε 

σε 2% επί της αξίας εισαγωγής ή εγχώριας παραγωγής η εύλογη αμοιβή σε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, έξυπνα κινητά τηλέφωνα και τάμπλετς, που θα διανέμεται σε όλους τους 

δικαιούχους και στους εκδότες εντύπων, χωρίς το επιπρόσθετο κατώφλι 4GB μνήμης RAM, κι 

επίσης ορίσθηκε η επαναφορά των εξωτερικών δίσκων αποθηκευτικής χωρητικότητας άνω 

των 4GB (χωρίς οροφή μέχρι 1ΤΒ) στο ποσοστό εύλογης αμοιβής 6% αντί 4% ώστε να 

εισπράττουν όλοι οι δικαιούχοι και να μην διαταράσσεται η αγορά. Τα έσοδα των οργανισμών 

από τις αρχές του 2019 είναι ικανοποιητικά, αλλά αντιστοιχούν μόνο σε τμήμα της κατά νόμο 

οφειλόμενης εύλογης αμοιβής, και το υπόλοιπό της είναι προς διεκδίκηση.  

 

Γ. Των σχέσεων με άλλους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης στην Ελλάδα για την 

διεκδίκηση της είσπραξης και την προσωρινή διανομή ποσοστών εισπραχθέντων ποσών, 

δυνάμει του άρθρου 18, παρ. 3, ν. 2121/93, από τους εισαγωγείς η/υ, tablets, έξυπνων 

κινητών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, σαρωτών, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και χάρτου, 

καθώς και τεχνικών μέσων αναπαραγωγής οπτικοακουστικών έργων. Συγκεκριμένα: 

 

 (α) Αναφορικά με το θέμα της διανομής του 2% (που είχε καταργηθεί το έτος 2002) και 

του 4% και τη διαχείριση του δικαιώματος εύλογης αμοιβής: 

(ι) Η συντελεσθείσα υπογραφή, περί τα μέσα Ιουλίου 2004, ενός Ιδιωτικού Συμφωνητικού 

από τους ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ, ΟΣΔΕΕΤΕ, ΟΣΔΕΛ και ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ, όπως τροποποιήθηκε στα 

τέλη του 2010, καθώς επίσης το καλοκαίρι του 2016 κι έκτοτε τροποποιείται και παρατείνεται  

ετήσια, διευθέτησε ουσιαστικά ζητήματα διεκδίκησης, είσπραξης και προσωρινής κατανομής 

αυτής της εύλογης αμοιβής. Για μέρος της εύλογης αμοιβής, που εισπράχθηκε εσφαλμένα και 

σε αντίθεση με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, από τον ΟΣΔΕΛ για τους εκδότες από τις 

23.12.2002 και μετά, η διαφωνία έχει αχθεί από τους ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ και ΟΣΔΕΕΤΕ (από τον 

Απρίλιο 2018) στα εθνικά δικαστήρια κι ενδέχεται να συνεχισθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Το Φεβρουάριο 2020 συζητήθηκε η εν λόγω αγωγή κατά του ΟΣΔΕΛ με την οποία 

διεκδικούνται ποσά εύλογης αμοιβής που έχουν εισπραχθεί για τους εκδότες μέχρι το Ιούλιο 
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του 2016. 

(ιι) Για τις διαπραγματεύσεις των τεσσάρων ΟΣΔ με εισαγωγείς όσον αφορά συμβάσεις 

της εύλογης αμοιβής 4% και (της παλαιάς εύλογης αμοιβής) 2%, οι 4ΟΣΔ έχουν ορίσει 

«αντιπροσωπευτική ομάδα διαπραγμάτευσης». 

(ιιι) Δεν έχει εγερθεί απαίτηση άλλου ΟΣΔ για συμμετοχή στην εύλογη αμοιβή του 4% 

πέραν του ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ που έχει προσχωρήσει στο ως άνω συμφωνητικό. 

 

 (β) Αναφορικά με το θέμα της διανομής του 6% (και μετά τις 20.07.2017 και της 

εύλογης αμοιβής 2%) και τη διαχείριση του δικαιώματος εύλογης αμοιβής επί των 

εισαγομένων και παραγομένων στην Ελλάδα τεχνικών μέσων αναπαραγωγής 

οπτικοακουστικών έργων, καθώς επίσης επί των έργων εικόνας/λόγου ή ήχου: 

Με βάση την αρχική συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ όλων των ΟΣΔ Δημιουργών (ήτοι 

της υπο-κοινωνίας του 55%) για την Εκπροσώπηση τους από τον ΟΣΔ ΑΘΗΝΑ έναντι των 

εισαγωγέων και των παραγωγών για την εύλογη αμοιβή 6% επί των τεχνικών μέσων 

αναπαραγωγής οπτικοακουστικών έργων, βάσει διαπραγματεύσεων από το 1995 κι εφ’ εξής, 

προωθήθηκε η υπογραφή μιας σειράς συμβάσεων με εισαγωγείς κι εγχώριους παραγωγούς 

και η διεξαγωγή αρκετών δικών, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο μέχρι τις 20.07.2017. Ο ΟΣΔ 

ΦΟΙΒΟΣ συμμετείχε στην εύλογη αμοιβή 6% με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι 

20.07.2017 επί των τεχνικών μέσων αναπαραγωγής οπτικοακουστικών έργων. Η 

τροποποίηση του άρθρου 18 ν. 2121/93 με το άρθρο 54 ν.4481/17, με τη προσθήκη ρητής 

αναφοράς των η/υ μαζί με τα tablets και τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, στη παρ. 3 του άρθρου 

18, αλλά με περιορισμό της εύλογης αμοιβής από 6% σε 2% και σε συνδυασμό με τις 

υπουργικές ανακοινώσεις περί αναστολής της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων εκ μέρους 

των εισαγωγέων, δημιούργησαν ανασφάλεια δικαίου και δεν επέτρεψαν τη διεκδίκηση ούτε 

αυτής της εύλογης αμοιβής επί των αντίστοιχων των τεχνικών μέσων για σημαντικό χρονικό 

διάστημα μέσα στο 2018. Μετά τη νέα τροποποίηση του άρθρου 18 ν.2121/93 ιδιαίτερα με το 

ν.4540/2018, το σύνολο των ΟΣΔ κατέβαλε προσπάθεια δραστηριοποίησής τους για τη 

διεκδίκηση κι αυτής της εύλογης αμοιβής μέσω της οργάνωσης και του συντονισμού των 

μελών κάθε αντίστοιχης νέας κοινωνίας, ήτοι της εύλογης αμοιβής 6% και 2% για τα τεχνικά 

μέσα ψηφιακής τεχνολογίας, κι έτσι τα οικονομικά αποτελέσματα από τις αρχές του 2019 

κατέστησαν επαρκώς ικανοποιητικά, όσον αφορά στη διεκδίκηση, είσπραξη και προσωρινή 

κατανομή των αντίστοιχων ποσών της εύλογης αμοιβής. Οι από 14.11.2019 τροποποιήσεις 

των συμφωνιών μεταξύ του συνόλου των 16 οργανισμών συλλογικής διαχείρισης-μελών κάθε 

κοινωνίας εύλογης αμοιβής, ήτοι 2% και 6%, με αντικείμενο μια προσωρινή μεταβατική 

εξομάλυνση της αρχικής προσωρινής κατανομής των ποσοστών μεταξύ των μελών κάθε 

κοινωνίας, επί των ήδη εισπραχθέντων καθώς κι επί των μελλοντικά εισπραχθησόμενων 

ποσών εύλογης αμοιβής, απέφερε, εντός του 2019, πρόσθετες τιμολογήσεις έναντι άλλων 

ΟΣΔ, για έσοδα από αυτή την ανακατανομή, στον ΟΣΔ ΦΟΙΒΟ, συνολικού ποσού ύψους 

163.664,11 ευρώ (ήτοι 153.229,12 ευρώ από την εύλογη αμοιβή 2% και 10.434,99 ευρώ από 
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την εύλογη αμοιβή 6%) και πρόσθετες τιμολογήσεις έναντι άλλων ΟΣΔ, εντός των αρχών του 

2020, με βάση αυτή την προσωρινή ανακατανομή, συνολικού ύψους 39.140,35 ευρώ (ήτοι 

36.453,28 ευρώ από την εύλογη αμοιβή 2% και 2.687,07 ευρώ από την εύλογη αμοιβή 6%) 

από ποσά εύλογης αμοιβής που δεν είχαν εισπραχθεί από τους αντίστοιχους ΟΣΔ εντός του 

2019. Οι τιμολογήσεις έναντι των οφειλετών εισαγωγέων και εγχώριων παραγωγών τεχνικών 

μέσων ψηφιακής τεχνολογίας για εύλογη αμοιβή 2% και 6% συνεχίζονται με βάση τα νεότερα 

συμφωνηθέντα ποσοστά προσωρινής κατανομής. 

 

(γ) Αναφορικά με το θέμα υπογραφής από τους ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ, ΟΣΔΕΛ, ΟΣΔΕΕΤΕ 

και ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ, σύμβασης με το ΕΑΠ και άλλα Πανεπιστήμια όσον αφορά την άδεια 

φωτοτυπίας έργων των μελών τους, ο Οργανισμός μας, συνεκτιμώντας την νέα κατάσταση 

που έχει διαμορφωθεί στις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων ΟΣΔ και το γεγονός ότι το εν 

λόγω δικαίωμα δεν είναι συλλογικό αλλά ατομικό, αποφάσισε να μην προβεί στην από κοινού 

με τον ΟΣΔΕΛ υπογραφή συμβάσεως.  

 

(δ) Αναφορικά με το θέμα υπογραφής από τους συνδικαιούχους ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ, 

ΟΣΔΕΛ, ΟΣΔΕΕΤΕ και ΟΣΔ ΘΕΣΠΙΣ, σύμβασης με τις Βιβλιοθήκες, κατόπιν της μερικής 

κατάργησης του δικαιώματος δημόσιου δανεισμού με τη τροποποίηση του άρθρου 22 του 

ν.2121/93 μέσω του άρθρου 54 του ν.4481/17, οι 4ΟΣΔ είναι έτοιμοι για τη διευθέτηση του 

ζητήματος με τις Βιβλιοθήκες και το ΥΠΠΟΑ όσον αφορά στο καθορισμό του ύψους αμοιβής 

και του τρόπου είσπραξης και διανομής της. 

 

Δ. Των σχέσεων με άλλους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης του 

εξωτερικού, με σκοπό την υπογραφή Συμβάσεων Αμοιβαιότητας μαζί τους. Για το σκοπό 

αυτό, ο «ΦΟΙΒΟΣ» έχει προχωρήσει ήδη σε σημαντικό βαθμό στην τεχνική αναδιοργάνωση 

της βάσης δεδομένων του και επιχειρεί να μειώσει περαιτέρω το λειτουργικό του κόστος ώστε 

το αίτημα του να αποκτήσει το αναγκαίο κύρος, στο πλαίσιο των νέων δεδομένων βάσει της 

πρόσφατης ενωσιακής νομοθεσίας για τη πνευματική ιδιοκτησία στη ψηφιακή ενιαία αγορά. 

Έως σήμερα, οι εξελίξεις στα ζητήματα των νέων νομικών εννοιών εξειδίκευσης του νομικού 

πλαισίου πνευματικής νομοθεσίας στην Ε.Ε., καθώς και οι αρνητικές εξελίξεις στην 

οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, είχαν αναβάλει τις περαιτέρω επίσημες διαδικασίες 

αίτησης προς τη CIGAC, αλλά κρίνεται ότι, μέσω της EVA, θα πρέπει ο Οργανισμός μας να 

γίνει μέλος της, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις των νέων Κοινοτικών 

Ρυθμίσεων για Διαδικτυακή Προσβασιμότητα (Web Accessibility) και για τη Πνευματική 

Ιδιοκτησία στη Ψηφιακή Αγορά που σύντομα θα ενσωματωθούν και στην Ελλάδα.  

 

2.2. Δεν υπήρξε περίπτωση άρνησης χορήγησης άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 

4 του άρθρου 22 ν.4481/2017. 
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2.3. Αναφορικά με τη νομική δομή και τη δομή διακυβέρνησης του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (Συν .Π.Ε.) «ΦΟΙΒΟΣ»:  

Ο ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΝ.ΠΕ. έχει τη μορφή του αυτοδιαχειριζόμενου αστικού μη κερδοσκοπικού 

συνεταιρισμού και εκπροσωπεί φωτογράφους. 

Η οργανωτική δομή του και ο τρόπος λειτουργίας του διέπεται από τις διατάξεις του 

καταστατικού του, από τις διατάξεις του νόμου 1667/86 περί αστικών συνεταιρισμών, από τις 

διατάξεις του ν. 4481/2017, του ν.2121/1993 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα. 

Ο ΦΟΙΒΟΣ Συν. Π.Ε., σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 29 ν.4481/2017 περί «Συλλογικής 

διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγησης 

πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα 

αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» που ενσωμάτωσε στην ελληνική 

νομοθεσία την Οδηγία 2014/26/ΕΕ («Οδηγία») «για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών 

αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά» (EE L 84), όπως 

κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ανεξάρτητα από τη νομική μορφή του, οφείλει να 

καταρτίζει και να δημοσιεύει ετήσια έκθεση διαφάνειας, μαζί με την ειδική έκθεση, που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2 άρθρου 29 ν.4481/2017, για κάθε φορολογικό έτος το αργότερο 

μέσα σε οκτώ (8) μήνες μετά το τέλος του έτους. Η ετήσια έκθεση διαφάνειας δημοσιεύεται 

στην ιστοσελίδα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, όπου και παραμένει διαθέσιμη στο 

κοινό για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. 

Η ειδική έκθεση της παρ. 2 άρθρου 29 ν.4481/2017 αφορά στη χρήση των ποσών που 

δαπανώνται για τους σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 

ν.4481/2017. 

Οι οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 30 ν.4481/2017, καθώς και κάθε οικονομική πληροφορία που αναφέρεται στις 

περιπτώσεις ζ' και η' της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου 30 ελέγχονται 

κατά τη παρ. 3 του άρθρου 29 ν.4481/2017, από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές - 

λογιστές, οι οποίοι συντάσσουν σχετική έκθεση. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται ολόκληρη στην 

ετήσια έκθεση διαφάνειας, σύμφωνα με τη ίδια παρ. 3 του άρθρου 29 ν.4481/2017. 

Διατάξεις άλλων νόμων, όπως του ν. 4308/2014, αναφορικά με την οικονομική διαχείριση και 

τον έλεγχο των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με τη 

παρ. 4 του άρθρου 29 ν.4481/2017. 

 

2.4. Αναφορικά με τη δομή διακυβέρνησης του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 

(Συν.Π.Ε.) «ΦΟΙΒΟΣ»:  
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Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του Οργανισμού, αποτελεί εγγύηση για την ουσιαστική 

εξυπηρέτηση των σκοπών του Οργανισμού, που είναι η διαχείριση και προστασία των 

πνευματικών δικαιωμάτων των συνεταίρων, καθώς επίσης του συνόλου των δικαιούχων που 

εκπροσωπεί. 

Η λειτουργία του ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε. χαρακτηρίζεται από τις αρχές της συλλογικότητας, 

της δημοκρατικής εκπροσώπησης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του ισχυρού και 

αποτελεσματικού ελέγχου στις πράξεις της διοίκησής του. 

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα θεσμικά του όργανα, λαμβάνονται σύμφωνα με το 

νόμο και το καταστατικό, κατά τρόπο δημοκρατικό, από τους συνεταίρους-μέλη του, οι οποίοι 

εκλέγουν κατόπιν ψηφοφορίας τα όργανα διοίκησης και εποπτείας του Οργανισμού. 

Οι φωτογράφοι για να αποκτήσουν την ιδιότητα των συνεταίρων-μελών του Οργανισμού 

πρέπει να έχουν οπωσδήποτε δημιουργήσει φωτογραφίες και να έχουν ασκήσει την εμπορική 

αυτή δραστηριότητα με κάποιο ελάχιστο έσοδο. Κατ` αυτό τον τρόπο, οι φωτογράφοι έχουν το 

δικαίωμα να γίνουν συνεταίροι-μέλη και να συμμετάσχουν στην λήψη των αποφάσεων της 

Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού, καθώς και να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου. 

Αποκλείονται τα μέλη που έπαυσαν να έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής έτσι ώστε ο 

συνεταιρισμός να λειτουργεί με ασφάλεια ως προς την υλοποίηση των σκοπών του. 

Ο ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε. που, όπως εκτέθηκε παραπάνω, εκπροσωπεί τους 

φωτογράφους, προστατεύει και διαχειρίζεται τα πνευματικά τους δικαιώματα και συγκεκριμένα 

διεκδικεί και εισπράττει τα πνευματικά δικαιώματα των προαναφερόμενων δικαιούχων οι οποίοι 

του έχουν αναθέσει τη διαχείριση, διανέμει τα εισπραχθέντα δικαιώματα, προβαίνει σε κάθε 

διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων των 

δικαιούχων, συνάπτει συλλογικές συμβάσεις με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρηστών 

για τον καθορισμό των ελαχίστων ορίων της ποσοστιαίας αμοιβής και των όρων εκμετάλλευσης 

των έργων, συνάπτει συμβάσεις αμοιβαιότητας με αλλοδαπούς οργανισμούς για τη διαχείριση, 

είσπραξη και διανομή των δικαιωμάτων, παρέχει κοινωνικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες προς όφελος των δικαιούχων κλπ. 

Τα δικαιώματα που κατά τα άνω διαχειρίζεται και προστατεύει ο ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 

αφορούν την είσπραξη της εύλογης αμοιβής για ιδιωτική χρήση, την εκμίσθωση και δημόσιο 

δανεισμό αντιτύπων των φωτογραφιών, την μετάδοση ή αναμετάδοση έργων στο κοινό με την 

τηλεόραση, με το διαδίκτυο, την δημόσια εκτέλεση, την αναπαραγωγή φωτογραφιών σε χαρτί με 

φωτοτυπικά μηχανήματα ή ψηφιακά ή με ανάλογα τεχνικά μέσα και τη διάθεσή τους στο κοινό, 

την ψηφιακή αναπαραγωγή φωτογραφιών από βιβλιοθήκες, την αναπαραγωγή και ηλεκτρονική 

διάθεση στο κοινό φωτογραφιών που βρίσκονται εκτός εμπορίου κ.ά. 

Ο Οργανισμός διοικείται από τα θεσμικά του όργανα και συγκεκριμένα από την Γενική 

Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση είναι το 

ανώτατο όργανο και λαμβάνει αποφάσεις για τα σημαντικά θέματα που αναφέρονται στο νόμο 

και στο καταστατικό, όπως αυτά της εκλογής των θεσμικών οργάνων, του καθορισμού του 
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ύψους των εξόδων διαχείρισης, της παράταση της διάρκειας, της διάλυσης του Οργανισμού, του 

τρόπου διανομής των δικαιωμάτων, της έγκρισης των οικονομικών θεμάτων και της εισδοχής 

νέων συνεταίρων, της χρήσης των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν κλπ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση διοικεί τον Οργανισμό με 

βάση τις αρχές της Δημοκρατίας και της ισότητας και το Εποπτικό Συμβούλιο που εκλέγεται 

επίσης από την Γενική Συνέλευση ελέγχει ουσιαστικά και αποτελεσματικά τις πράξεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου, του τυχόντος διευθυντού (που στη τρέχουσα περίοδο δεν έχει 

προσληφθεί ούτε ορισθεί από τον Οργανισμό) και του εκπροσωπούμενου Συνεταιρισμού. Τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, σε κάθε χρήση, δηλώνουν ότι 

δεν έχουν τα ασυμβίβαστα που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή δεν έχουν εκείνες τις ιδιότητες που 

μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του Οργανισμού. 

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου 

αναφέρονται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα του καταστατικού του ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπούνται οι συνεταίροι-μέλη του Οργανισμού, κατόπιν 

εκλογών, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο. 

Το καταστατικό στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία, που αφορούν στην παραπάνω δομή και 

διακυβέρνηση είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 

 

2.5. Δεν υπάρχουν άλλες οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, εν 

όλω ή εν μέρει, από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ΦΟΙΒΟΣ Συν. Π.Ε. 

 

2.6 & 2.7. Αναφορικά με το ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα πρόσωπα που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 

ν.4481/2017 κατά το προηγούμενο έτος 2019, από δικαιώματα εύλογης αμοιβής και το 

ποσό αποζημίωσης για άλλες παροχές, που χορηγούνται σε αυτούς, παρατίθενται τα 

παρακάτω: 

Για δικαιώματα που εισέπραξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού 

Συμβουλίου, αυτά είναι ισόποσα, αναλογικά, με εκείνα που εισέπραξαν και όλα τα λοιπά 

μέλη-δικαιούχοι του ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε., σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις της Γεν. 

Συνέλευσης. 

Κατά το έτος 2019, διανεμήθηκαν, μετά από σχετικές ομόφωνες αποφάσεις των αντίστοιχων 

προηγούμενων Γεν. Συνελεύσεων, τα δικαιώματα του έτους 2017 και 2018, συνολικού ύψους 50 

και 100 ευρώ/έτος αντίστοιχα σε κάθε μέλος του Οργανισμού, καθώς και προκαταβολή 

(«έναντι») για το έτος 2019 ποσού 200,00 ευρώ ανά μέλος, μετά από ομόφωνη απόφαση του 

ΔΣ. Επίσης συνεχίσθηκε η διανομή των έως 31.12.2015 εκκαθαρισθέντων δικαιωμάτων εκ της 

αναδρομικά εισπραχθείσας εύλογης αμοιβής του 2% αρθρ. 18.3 ν.2121/93 επί η/υ, όπως ίσχυε 

έως 09.09.2002. Ο υπολογισμός των ποσών ανά δικαιούχο-μέλος προέκυψε κατόπιν 

συντάξεως των αντίστοιχων μελετών, όπου ελήφθησαν υπόψη τα αντίστοιχα προαπαιτούμενα 

για κάθε μέλος του Οργανισμού (ημερομηνία έναρξης επαγγέλματος, εγγραφής κλπ). Έτσι κατά 
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το έτος 2019, τα μέλη των θεσμικών οργάνων (Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου), 

εισέπραξαν, για δικαιώματα εύλογης αμοιβής, τα κατωτέρω ποσά (η διανομή υλοποιήθηκε τους 

τελευταίους μήνες 2019, οπότε η λογιστική εκταμίευση και είσπραξη δεν κατέστη εφικτή για 

κάποια μέλη εντός του 2019): 
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Αλεβίζος Μιχαήλ 
Μέλος 
Εποπτικού Σ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Ασημακόπουλος 
Ιωάννης 

Μέλος ΔΣ  0,00 0,00 0,00 0,00 

Γεννατά Φανή 
Μέλος 
Εποπτικού Σ  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Γεωργίου Βασιλική 
Μέλος 
Εποπτικού Σ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Γεωργιάδης Βασίλειος 
Μέλος ΔΣ (από 
30.10.2019) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Διαμαντόπουλος 
Σπυρίδων 

Μέλος ΔΣ  0,00 50,00 200,00 250,00 

Ζουλιάτης Χρήστος 
Μέλος 
Εποπτικού Σ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Κωνσταντινίδης 
Δημήτριος 

Μέλος ΔΣ 50,00 50,00 0,00 100,00 

Παπαθανασίου 
Γεώργιος 

Μέλος ΔΣ  0,00 50,00 200,00 250,00 

Ρουπίνας Αριστείδης 
Μέλος 
Εποπτικού Σ  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Τσεβάς Δημήτριος 
Μέλος ΔΣ (έως 
30.10.2019) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Τσιγκούλης 
Παναγιώτης 

Μέλος ΔΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Χατζηκωστής 
Ανδρόνικος 

Μέλος ΔΣ  0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Διευκρινίζεται ότι οι παρατηρούμενες αποκλίσεις ως προς το ύψος των εισπραχθέντων 

δικαιωμάτων οφείλονται αποκλειστικά στην εκταμίευση δικαιωμάτων παρελθόντων ετών που 

δεν είχαν εισπράξει τα μέλη αυτά (για λόγους που δεν οφείλονται στον ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ). 

Επιπλέον, σύμφωνα με αντίστοιχες εγκριτικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν 

αναλύσεων εκ μέρους των εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων, που έχουν επίσης προηγουμένως 

εγκριθεί από τα αντίστοιχα Εποπτικά Συμβούλια, προκειμένου ο Οργανισμός να αντεπεξέλθει 
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στα ανελαστικά οικονομικά βάρη διοικητικής λειτουργίας του και των διανομών των εσόδων στα 

μέλη, από το έτος 2003 και μετά, εξ αιτίας, κυρίως, της τροποποίησης του Νόμου και της 

κατάργησης της τότε εύλογης αμοιβής 2% επί των η/υ, από 9/2002, τα μέλη του ΔΣ έχουν 

αναλάβει τα ίδια τις αντίστοιχες εργασίες οι οποίες ως τότε αναθέτονταν σε επαγγελματικά 

στελέχη και ιδίως σε Γενικό Διευθυντή. Στόχος τους είναι αφ’ ενός η επιβίωση του Οργανισμού 

και η αποτροπή ανεξέλεγκτων αρνητικών οικονομικών εξελίξεων και αφ` ετέρου η αξιοποίηση 

νέων πιθανοτήτων αύξησης των εσόδων.  

Κατόπιν αυτών, σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της ΓΣ του Οργανισμού περί 

αποζημίωσης, με ποσό 50,00 ευρώ ανά μέλος (προ φόρων και χαρτοσήμου και χωρίς τη 

συμπερίληψη τυχόν ασφαλιστικών εισφορών), κατά το άρθρο 19 παρ. 12 του Καταστατικού, και 

σύμφωνα με τις σχετικές εκδοθείσες αποδείξεις πληρωμής κατά το έτος 2019, τα ποσά (προ 

φόρων και χαρτοσήμου) που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού 

Συμβουλίου του ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε. αναλύονται ως εξής:  

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΌ (€) 

Παπαθανασίου Γεώργιος Μέλος ΔΣ (Πρόεδρος) 7.885,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 7.885,00 

 

Επίσης ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και τα λοιπά μέλη του ΔΣ και του Εποπτικού 

Συμβουλίου έλαβαν τα παρακάτω ποσά για έξοδα κίνησης και προβολής (σε σχέση με τη 

συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ και του Εποπτικού Συμβουλίου, την εκπροσώπηση 

του Συνεταιρισμού έναντι τρίτων κλπ) βάσει των σχετικών αποδείξεων λιανικής που 

προσκόμισαν και εγκρίθηκαν από το ΔΣ: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΌ (€) 

Αλεβίζος Μιχαήλ Μέλος Εποπτικού Συμβουλίου 0,00 

Ασημακόπουλος Ιωάννης 
Μέλος ΔΣ (Ταμίας έως 30.10.20 και  

Γεν. Γραμματέας από 30.10.2019) 200,00 

Γεωργιάδης Βασίλειος Μέλος ΔΣ (από 30.10.2019) 0,00 

Γεωργίου Βασιλική Μέλος Εποπτικού Συμβουλίου 0,00 

Γεννατά Φανή Μέλος Εποπτικού Συμβουλίου 100,00 

Διαμαντόπουλος Σπυρίδων Μέλος ΔΣ (Β΄Αντιπρόεδρος) 250,00 

Κωνσταντινίδης Δημήτριος Μέλος ΔΣ (Ταμίας, από 30.10.2019) 200,00 

Παπαθανασίου Γεώργιος Μέλος ΔΣ (Πρόεδρος) 5.355,07 

Ρουπίνας Αριστείδης 
Μέλος Εποπτικού Συμβουλίου 

(Προϊστάμενος) 305,67 

Τσεβάς Δημήτριος 
Μέλος ΔΣ (και Γενικός Γραμματέας, έως 

30.10.2019, οπότε παραιτήθηκε και  1.300,41 
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από μέλος Δ.Σ., λόγω υγείας) 

Τσιγκούλης Παναγιώτης Μέλος ΔΣ 0,00 

Χατζηκωστής Ανδρόνικος Μέλος ΔΣ (Α΄ Αντιπρόεδρος) 198,68 

 ΣΥΝΟΛΟ 7.909,83 

 

Έτσι, τα μέλη του ΔΣ και του Εποπτικού Συμβουλίου (σύμφωνα και με τον καταμερισμό 

εργασιών που αποφασίσθηκε κατά την συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ, μετά από τις αρχαιρεσίες 

κατά τον Δεκέμβριο του έτους 2017, και την ανασυγκρότησή του, στις 30.10.2019, με τις 

προηγούμενες εγκρίσεις της Γενικής Συνέλευσης, όπως και στο παρελθόν) δραστηριοποιούνται 

ιδιαίτερα σε επιμέρους διοικητικές και συμβατικές ενέργειες για την προώθηση των 

συμφερόντων του Οργανισμού, σε επαφές με τους άλλους ΟΣΔ, τον ΟΠΙ, το ΥΠΠΟΑ, τους 

πολιτειακούς και πολιτικούς παράγοντες που εμπλέκονται στα ζητήματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, για διαπραγματεύσεις με τις υπόχρεες εταιρείες καταβολής της εύλογης αμοιβής, με 

τα μέλη του και με υποψήφια μέλη, προς ενημέρωση των λοιπών φωτογράφων σχετικά με τα 

δικαιώματα επί των έργων τους, καθώς επίσης προς ενημέρωση των χρηστών σχετικά με το 

δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ειδικότερα όσον αφορά τη φωτογραφία, και γενικότερα με 

την παροχή ενημέρωσης προς κάθε ενδιαφερόμενο καθώς και την συμβουλευτική συνδρομή 

προς μέλη. Σε αυτό το πλαίσιο περιέχονται, μεταξύ άλλων, διάφορες δραστηριότητες, όπως η 

οργάνωση συσκέψεων και συζητήσεων ή/και η συμμετοχή ως εισηγητών σε ομιλίες στην Αθήνα 

και στην περιφέρεια, σε συζητήσεις και εκδηλώσεις άλλων φορέων, με τη προβολή και 

δημοσίευση των θέσεων του Οργανισμού επί θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον τύπο και 

σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, με την προετοιμασία και συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις, με 

αποστολή και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και νομοθετικών κειμένων, για την ενημέρωση 

των μελών του Οργανισμού, αλλά και των χρηστών, καθώς και για τη συνδρομή και 

προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών προς όφελος δημιουργών φωτογράφων 

ιδιαίτερα στις συνήθεις περιπτώσεις όπου τα διεκδικούμενα ποσά δεν είναι σημαντικά ώστε να 

δικαιολογείται δικαστική διεκδίκηση και ανάλογο κόστος, που είναι απαγορευτικό για το κάθε 

μέλος και για τον Οργανισμό, ιδίως κατόπιν και της θέσης σε ισχύ του ν.4481/2017. 

Η προβλεπόμενη από το Καταστατικό αποζημίωση των μελών του Διοικητικού και του 

Εποπτικού Συμβουλίου (ανάλογα με το βάρος και τις δραστηριότητες που ο καθένας 

επωμίζεται), όπως έχει εγκριθεί με ομόφωνες αποφάσεις των μελών του ΟΣΔ σε όλες τις 

Γενικές Συνελεύσεις μέχρι σήμερα, έχει εγγραφεί στα προβλεπόμενα έξοδα. 

Η αιτιολογική βάση των αποφάσεων της Γεν. Συνέλευσης είναι κυρίως η αντικειμενική 

εκτίμηση ότι η χρησιμοποίηση επαγγελματικών στελεχών με εξαρτημένη σχέση εργασίας, για 

έργο ίδιου όγκου και ποιότητας θα έπρεπε να αμείβονται με πολλαπλάσια (υπερ-τριπλάσια) 

ποσά σε σχέση με τα μέλη του ΔΣ και του Εποπτικού Συμβουλίου. Η χρησιμοποίηση 

επαγγελματικών στελεχών γίνεται μόνον σε άκρως απαραίτητες περιπτώσεις, κυρίως προς 

συνδρομή εκπόνησης εξειδικευμένων μελετών και νομικές ενέργειες. 



Χαρ.Τρικούπη 83, 2
ος

 ορ.  Αθήνα 106 81                 Τηλ. 210-3304687                 www.foebus.gr              E-Mail: foebusds@gmail.com 
 

24 

 

2.8. Δεν υπάρχουν άλλες αμοιβές μελών διοίκησης και δεν έχει ανατεθεί έργο σε 

Διευθυντή, αλλά όλες οι ενέργειες διοίκησης υλοποιούνται από τα μέλη του Δ.Σ.  

 

2.9. Ειδική Έκθεση (παραγράφου 2 του άρθρου 29 ν.4481/17). 

Η εν λόγω Ειδική Έκθεση αφορά στη χρήση των ποσών που τυχόν δαπανήθηκαν ετήσια για 

σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η Έκθεση περιέχει τις 

πληροφορίες της παραγράφου 3 άρθρου 30 ν.4481/2017 και δηλώνεται ότι δεν υπήρξε δαπάνη 

παροχής κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, στην οποία να 

χρησιμοποιήθηκαν οικονομικοί πόροι από τα αντίστοιχα έσοδα εύλογης αμοιβής α.18, 

ν.2121/1993 καθώς και από τα εν γένει έσοδα του Οργανισμού. 

 
 

3. ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

3.1. & 3.2. Αναφορικά με τα συνολικά έσοδα, κατά το έτος 2019, ανά κατηγορία εσόδων 

και είδος χρήσης, από τα δικαιώματα, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός 

συλλογικής διαχείρισης, αυτά προέρχονται μόνο από την εύλογη αμοιβή άρθρου 18 

ν.2121/1993, παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας: 

 

Διευκρινίζεται ότι, σε σχέση με την παραπάνω ανάλυση, δεν υπάρχουν έσοδα για 

επένδυση ούτε έσοδα από επένδυση αυτών των εσόδων από δικαιώματα και ότι τα έσοδα 

από δικαιώματα προορίζονται για διανομή στους δικαιούχους, μετά την αφαίρεση των εξόδων 

λειτουργίας και διαχείρισης (διεκδίκησης, είσπραξης & διανομής) του οργανισμού. 

 
4. ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΕΞΟΔΑ 

 
Αναφορικά με το κόστος της διαχείρισης δικαιωμάτων και άλλων υπηρεσιών που 

παρέχονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στους δικαιούχους, παρατίθεται 

Πίνακας με αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:  

4.1. ‘Ολων των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών, σε σχέση με τα έσοδα 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ Α.18 
Ν.2121/1993 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
ΑΠΟ 01-01-2019  
ΕΩΣ  31-12-2019 

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

Έσοδα από 4%, 2%  & 6% από μέσα και υλικούς φορείς 
που ήδη υπόκεινται σε εύλογη αμοιβή  
& δικαστικούς τόκους για εύλογη αμοιβή 

 
577.600,40  

Τόκοι 326,08  

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (διαγραφή παλαιών 
πιστωτικών υπολοίπων και λοιπά μικροποσά) 

19.195,38  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 597.121,86  
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του οργανισμού (που προέρχονται από εύλογη αμοιβή α.18 ν.2121/1993) και  

4.2. Ειδικά των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών, σε σχέση με τα έσοδα 

από εύλογη αμοιβή α.18 ν.2121/1993 και με επιμέρους κατανομή των άμεσων και έμμεσων 

δαπανών όσον αφορά στη διαχείριση των δικαιωμάτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα 

έξοδα διαχείρισης που κρατούνται συμψηφιζόμενα με τα έσοδα από δικαιώματα (αφού δεν 

υπάρχουν έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από δικαιώματα σύμφωνα με 

την παράγραφο 3 του άρθρου 17 και του άρθρου 18 ν.4481/2017): 

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤ/ΦΩΝ ΣΥΝΠΕ "ΦΟΙΒΟΣ" 
ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ  21ης ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2019 / ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  
ΧΡΕΩΣΤ. ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΙΩΜ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ.ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΞΟΔΑ 

60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.329,00  6.329,00     

60.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.596,40  1.596,40     

           ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 112,83  112,83   
 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  8.038,23 0,00 8.038,23 0,00 0,00   

61.00 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΣΥΜΒΟΛ,ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤ(4&6 %) 21.504,96 17.203,97 4.300,99     

61.00 ΓΝΩΜΑΤ. ΠΑΝΕΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΆ ΕΚΔΟ 0,00 0,00      

          ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 8.000,00  8.000,00     

          ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΝΈΟ ΝΟΜΟ 1.500,00 1.500,00      

61.00.04 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 900,00 900,00      

61.00,02 ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 0,00 0,00    
 61.01.00 ΑΠΟΖ. ΔΣ & ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ 7.885,00 3.942,50 3.942,50   
                ΑΠΟΖΗΜ.EΠΙΤΡΟΠΩΝ  0,00  0,00     

61.01.01-61.01.02 ΕΥΛ ΑΜΟΙΒ. 2,4,6%  ΠΑΡ.ΕΤΩΝ-18 (TIM ) 11.729,73   11.729,73    

61.01.02 ΕΥΛΟΓ. ΑΜΟΙΒ. ΑΝΑΔΡ. 2%  2010-16 (TIM  309,53   309,53    

        ΕΥΛ.ΑΜΟΙΒ.ΜΕΛΩΝ ΑΝΑΛ.ΠΑΡΕΛΘ.ΕΤΩΝ 2+4+6% -5.439,73   -5.439,73  101.064,01 

        ΕΥΛ.ΑΜΟΙΒ.ΜΕΛΩΝ-ΑΝΑΛ.ΠΑΡ. ΕΤΩΝ ΑΝΑΔΡ.2% -309,53   -309,53  101.756,02 

        ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ ΜΕΛΛ.ΔΙΚ. ΕΥΛ. ΑΜ. ΜΕΛΩΝ 4+6% 471.000,00   471.000,00  471.000,00 

        ΕΑΠ (ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΑΡΕΛΘ ΕΤΗ) 0,00      

61.03 ΑΜΟΙΒ.ΜΗΧΑΝ.ΕΠΕΞΕΡΓ 0,00 0,00     

61.10 - 61.11ΕΥΛ. ΑΜ 2,4,6% ΠΑΡΘ.ΕΤΗ-18 (ΑΠ.Δ) 710,00   710,00   

61.11 ΕΥΛ. ΑΜΟΙΒΕΣ MΕΛΩΝ ΑΝΑΔΡ.2% 2010-16 (ΑΠ.ΔΑΠ) 0,00   0,00   

61.98 ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΤΡΙΤΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΝ  314,50 314,50 0,00    

          ΔΙΚΑΣΤ ΕΠΙΜΕΛ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΆ ΕΚΔΟΤΩΝ 0,00 0,00     

ΣΥΝΟΛΟ 61 ΑΜΟΙΒ.& ΕΞΟΔ.ΤΡΙΤΩΝ 518.104,46 23.860,97 16.243,49 478.000,00 0,00 673.820,03 

62,03 ΟΤΕ - ΕΛΤΑ  ΚΛΠ 495,16 247,58 247,58 0,00    

          ΕΛΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΣ 34,60  34,60   
 62,04  ΕΝΟΙΚΙΑ 4.902,00 0,00 4.902,00 0,00    

62,05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 0,00 0,00 0 0,00    

62,07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ-ANAKAIN 236,12 0,00 236,12 0,00    

62,98 ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ ΚΛΠ 1.792,93 896,47 896,47 0,00    

ΣΥΝΟΛΟ 62 ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 7.460,81 1.144,05 6.316,77 0,00    

63  ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ(ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΚΛΠ) 16.290,37  16.290,37     

64,00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓ) 1.153,94 576,97 576,97 0,00    

          ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ -ΠΑΡΑΣΤ ΔΣ ,ΕΠΟΠΤΙΚΟ (ΑΠΟΖΗΜ) 5.997,98 2.998,99 2.998,99     

64,01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.636,32 818,16 818,16 0,00    

          ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00     

64,02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΥΠΟΔΟΧΗΣ,ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ) 130,78 0,00 130,78 0,00    

       ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ,ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΔΣ ΚΛΠ 656,46 0,00 656,46 0,00    

      ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΔΣ 1.911,85 0,00 1.911,85 0,00  
 64,03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00  
 64,05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΒΕΑ 140,00 0,00 140,00 0,00  
         ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ( EUROPEAN VISUAL ARTISTS ) 360,00 0,00 360,00   
 64,07 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΛΠ 246,81 123,41 123,41 0,00  
          ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΓΙΑ ΓΣ 390,00 195,00 195,00 0,00  

 64,08 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΛΠ 352,35 0,00 352,35 0,00  
 64,09  ΕΞΟΔΑ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ,ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΤΑΧΩΡ.ΓΕΜΗ) 20,00 0,00 20,00 0,00  
 6490   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΠΙ 1% 1.094,09 1.094,09 0,00   
 6497 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΛΩΝ (ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΣ) 200,70 200,70 0,00   
 64,98 ΔΙΑΦ. ΕΞ (ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ, ΚΟΙΝΟΧΡ ΚΛΠ) 2.356,82 2.356,82    
 64.98.02 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ,ΣΥΜΒΟΛ.ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00  
 ΣΥΝΟΛΟ 64 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 16.648,10 8.364,14 8.283,97 0,00 0,00 
 65 ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 348,90    348,90 
 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 177,08 88,54 88,54 0,00    

68  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ 0,00       

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 525,98 88,54 88,54 0,00 348,90   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 567.067,95 33.457,69 55.261,36 348.000,00 348,90   

64,12 ΖΗΜΙΕΣ ΕΚ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦ 0,00           

81,00 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 16,80 ΠΩΛΗΣΕΙΣ   577.600,40 0,94   

81.02 ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1.090,00 ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘ.ΥΠΗΡΕΣ  -33.457,69 -16,26 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 568.174,75 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ  544.142,71 

 
  

73,00  ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ(4% ) 125.489,87           

73,00  ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ(6%) 32.976,23     % ΕΙΣΠΡ.ΕΥΛ. % ΣΥΝ.ΕΞΟΔ 
 73,00  ΕΥΛ. ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 2%) 415.380,82 ΔΙΑΝ.ΜΕΛΩΝ 478.000,00 0,8276 0,8413   

73,00  ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ 3.753,48 ΓΕ & ΑΠΟΣΒ 90.174,75 0,1561 0,1587   
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73,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 577.600,40           

75,20  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ 0,00           

74.98  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ 0,00   568.174,75     
 76       ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  326,08           

81,01 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 19.195,38           

81,03  ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 0,00           

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 597.121,86 KK/KE 0,05     
 ΚΕΡΔΗ   ΠΡΟ  ΦΟΡΩΝ 28.947,11 

      

Ο παραπάνω Πίνακας, με τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία, υποβάλλεται, επίσης, από τον 

ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε., σε ετήσια βάση, άνω της δεκαπενταετίας, στον ΟΠΙ, προκειμένου να 

υπολογισθεί η αντιστοιχία του ποσού επί του ποσοστού 1% που καταβάλλεται στον ΟΠΙ, 

σύμφωνα με το ά.69 ν.2121/1993. 

 
4.3. Αναφορικά με το κόστος άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από τον οργανισμό 

συλλογικής διαχείρισης στους δικαιούχους επί των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών, 

σε σχέση με υπηρεσίες, εκτός από τη διαχείριση των δικαιωμάτων, ο ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ 

ΣΥΝ.ΠΕ., κατά το έτος 2019, δεν προέβη σε δαπάνη παροχής κοινωνικών, πολιτιστικών και 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών οιουδήποτε ποσού. 

 

4.4. Κατόπιν των ανωτέρω δεν χρησιμοποιήθηκαν οικονομικοί πόροι από τα έσοδα εύλογης 

αμοιβής α.18, ν.2121/1993 για την κάλυψη άλλων δαπανών, όπως δαπάνης παροχής 

κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.  

 

4.5. & 4.7. Αναφορικά με τις κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον οργανισμό 

επί των εσόδων από τα δικαιώματα εύλογης αμοιβής, των οποίων τη διαχείριση έχει 

αναλάβει, ανά σκοπό κράτησης, όπως δαπανών που σχετίζονται με τη διαχειριστική δαπάνη 

διεκδίκησης & είσπραξης των δικαιωμάτων και με τη διαχειριστική δαπάνη διανομής των 

δικαιωμάτων και διοικητικής λειτουργίας του οργανισμού, με την αντίστοιχη αναλογία του 

επιμέρους κόστους επί της αντίστοιχης δαπάνης, παρατίθεται ο ακόλουθος Πίνακας: 

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤ/ΦΩΝ ΣΥΝΠΕ "ΦΟΙΒΟΣ" 
ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ  21ης ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2019 / ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  
ΧΡΕΩΣΤ. ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΙΩΜ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ.ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΞΟΔΑ 

60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.329,00  6.329,00     

60.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.596,40  1.596,40     

           ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 112,83  112,83   
 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  8.038,23 0,00 8.038,23 0,00 0,00   

61.00 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΣΥΜΒΟΛ,ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤ(4&6 %) 21.504,96 17.203,97 4.300,99     

61.00 ΓΝΩΜΑΤ. ΠΑΝΕΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΆ ΕΚΔΟ 0,00 0,00      

          ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 8.000,00  8.000,00     

          ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΝΈΟ ΝΟΜΟ 1.500,00 1.500,00      

61.00.04 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 900,00 900,00      

61.00,02 ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 0,00 0,00    
 61.01.00 ΑΠΟΖ. ΔΣ & ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ 7.885,00 3.942,50 3.942,50   
                ΑΠΟΖΗΜ.EΠΙΤΡΟΠΩΝ  0,00  0,00     

61.01.01-61.01.02 ΕΥΛ ΑΜΟΙΒ. 2,4,6%  ΠΑΡ.ΕΤΩΝ-18 (TIM ) 11.729,73   11.729,73    

61.01.02 ΕΥΛΟΓ. ΑΜΟΙΒ. ΑΝΑΔΡ. 2%  2010-16 (TIM  309,53   309,53    

        ΕΥΛ.ΑΜΟΙΒ.ΜΕΛΩΝ ΑΝΑΛ.ΠΑΡΕΛΘ.ΕΤΩΝ 2+4+6% -5.439,73   -5.439,73  101.064,01 

        ΕΥΛ.ΑΜΟΙΒ.ΜΕΛΩΝ-ΑΝΑΛ.ΠΑΡ. ΕΤΩΝ ΑΝΑΔΡ.2% -309,53   -309,53  101.756,02 

        ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ ΜΕΛΛ.ΔΙΚ. ΕΥΛ. ΑΜ. ΜΕΛΩΝ 4+6% 471.000,00   471.000,00  471.000,00 

        ΕΑΠ (ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΑΡΕΛΘ ΕΤΗ) 0,00      

61.03 ΑΜΟΙΒ.ΜΗΧΑΝ.ΕΠΕΞΕΡΓ 0,00 0,00     

61.10 - 61.11ΕΥΛ. ΑΜ 2,4,6% ΠΑΡΘ.ΕΤΗ-18 (ΑΠ.Δ) 710,00   710,00   

61.11 ΕΥΛ. ΑΜΟΙΒΕΣ MΕΛΩΝ ΑΝΑΔΡ.2% 2010-16 (ΑΠ.ΔΑΠ) 0,00   0,00   

61.98 ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΤΡΙΤΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΝ  314,50 314,50 0,00    

          ΔΙΚΑΣΤ ΕΠΙΜΕΛ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΆ ΕΚΔΟΤΩΝ 0,00 0,00     

ΣΥΝΟΛΟ 61 ΑΜΟΙΒ.& ΕΞΟΔ.ΤΡΙΤΩΝ 518.104,46 23.860,97 16.243,49 478.000,00 0,00 673.820,03 
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62,03 ΟΤΕ - ΕΛΤΑ  ΚΛΠ 495,16 247,58 247,58 0,00    

          ΕΛΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΣ 34,60  34,60   
 62,04  ΕΝΟΙΚΙΑ 4.902,00 0,00 4.902,00 0,00    

62,05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 0,00 0,00 0 0,00    

62,07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ-ANAKAIN 236,12 0,00 236,12 0,00    

62,98 ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ ΚΛΠ 1.792,93 896,47 896,47 0,00    

ΣΥΝΟΛΟ 62 ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 7.460,81 1.144,05 6.316,77 0,00    

63  ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ(ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΚΛΠ) 16.290,37  16.290,37     

64,00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓ) 1.153,94 576,97 576,97 0,00    

          ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ -ΠΑΡΑΣΤ ΔΣ ,ΕΠΟΠΤΙΚΟ (ΑΠΟΖΗΜ) 5.997,98 2.998,99 2.998,99     

64,01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.636,32 818,16 818,16 0,00    

          ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00     

64,02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΥΠΟΔΟΧΗΣ,ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ) 130,78 0,00 130,78 0,00    

       ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ,ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΔΣ ΚΛΠ 656,46 0,00 656,46 0,00    

      ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΔΣ 1.911,85 0,00 1.911,85 0,00  
 64,03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00  
 64,05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΒΕΑ 140,00 0,00 140,00 0,00  
         ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ( EUROPEAN VISUAL ARTISTS ) 360,00 0,00 360,00   
 64,07 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΛΠ 246,81 123,41 123,41 0,00  
          ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΓΙΑ ΓΣ 390,00 195,00 195,00 0,00  
 64,08 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΛΠ 352,35 0,00 352,35 0,00  
 64,09  ΕΞΟΔΑ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ,ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΤΑΧΩΡ.ΓΕΜΗ) 20,00 0,00 20,00 0,00  
 6490   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΠΙ 1% 1.094,09 1.094,09 0,00   
 6497 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΛΩΝ (ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΣ) 200,70 200,70 0,00   
 64,98 ΔΙΑΦ. ΕΞ (ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ, ΚΟΙΝΟΧΡ ΚΛΠ) 2.356,82 2.356,82    
 64.98.02 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ,ΣΥΜΒΟΛ.ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00  
 ΣΥΝΟΛΟ 64 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 16.648,10 8.364,14 8.283,97 0,00 0,00 
 65 ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 348,90    348,90 
 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 177,08 88,54 88,54 0,00    

68  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ 0,00       

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 525,98 88,54 88,54 0,00 348,90   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 567.067,95 33.457,69 55.261,36 348.000,00 348,90   

64,12 ΖΗΜΙΕΣ ΕΚ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦ 0,00           

81,00 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 16,80 ΠΩΛΗΣΕΙΣ   577.600,40 0,94   

81.02 ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1.090,00 ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘ.ΥΠΗΡΕΣ  -33.457,69 -16,26 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 568.174,75 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ  544.142,71 

 
  

73,00  ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ(4% ) 125.489,87           

73,00  ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ(6%) 32.976,23     % ΕΙΣΠΡ.ΕΥΛ. % ΣΥΝ.ΕΞΟΔ 
 73,00  ΕΥΛ. ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 2%) 415.380,82 ΔΙΑΝ.ΜΕΛΩΝ 478.000,00 0,8276 0,8413   

73,00  ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ 3.753,48 ΓΕ & ΑΠΟΣΒ 90.174,75 0,1561 0,1587   

73,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 577.600,40           

75,20  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ 0,00           

74.98  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ 0,00   568.174,75     
 76       ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  326,08           

81,01 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 19.195,38           

81,03  ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 0,00           

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 597.121,86 KK/KE 0,05     
 ΚΕΡΔΗ   ΠΡΟ  ΦΟΡΩΝ 28.947,11 

      

4.7. Επιπρόσθετα και συμπληρωματικά του ανωτέρω Πίνακα, αναφορικά με τα 

ποσοστά που αντιπροσωπεύουν το κόστος της διαχείρισης δικαιωμάτων και άλλων 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης σε δικαιούχους, 

όσον αφορά στη διανομή των δικαιωμάτων και στη διοικητική λειτουργία του οργανισμού, σε 

σύγκριση με τα έσοδα από τα δικαιώματα κατά το οικείο φορολογικό έτος και ειδικότερα σε 

σχέση με τα έσοδα από εύλογη αμοιβή α.18 ν.2121/1993, παρατίθεται ο ακόλουθος Πίνακας, 

με την αντίστοιχη αναλογία του επιμέρους κόστους επί της αντίστοιχης δαπάνης: 

 

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤ/ΦΩΝ ΣΥΝΠΕ "ΦΟΙΒΟΣ" 
ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ  21ης ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2019 / ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  
ΧΡΕΩΣΤ. ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΙΩΜ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ.ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΞΟΔΑ 

60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.329,00  6.329,00     

60.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.596,40  1.596,40     

           ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 112,83  112,83   
 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  8.038,23 0,00 8.038,23 0,00 0,00   

61.00 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΣΥΜΒΟΛ,ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤ(4&6 %) 21.504,96 17.203,97 4.300,99     

61.00 ΓΝΩΜΑΤ. ΠΑΝΕΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΆ ΕΚΔΟ 0,00 0,00      

          ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 8.000,00  8.000,00     

          ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΝΈΟ ΝΟΜΟ 1.500,00 1.500,00      

61.00.04 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 900,00 900,00      

61.00,02 ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 0,00 0,00    
 61.01.00 ΑΠΟΖ. ΔΣ & ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ 7.885,00 3.942,50 3.942,50   
                ΑΠΟΖΗΜ.EΠΙΤΡΟΠΩΝ  0,00  0,00     
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61.01.01-61.01.02 ΕΥΛ ΑΜΟΙΒ. 2,4,6%  ΠΑΡ.ΕΤΩΝ-18 (TIM ) 11.729,73   11.729,73    

61.01.02 ΕΥΛΟΓ. ΑΜΟΙΒ. ΑΝΑΔΡ. 2%  2010-16 (TIM  309,53   309,53    

        ΕΥΛ.ΑΜΟΙΒ.ΜΕΛΩΝ ΑΝΑΛ.ΠΑΡΕΛΘ.ΕΤΩΝ 2+4+6% -5.439,73   -5.439,73  101.064,01 

        ΕΥΛ.ΑΜΟΙΒ.ΜΕΛΩΝ-ΑΝΑΛ.ΠΑΡ. ΕΤΩΝ ΑΝΑΔΡ.2% -309,53   -309,53  101.756,02 

        ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ ΜΕΛΛ.ΔΙΚ. ΕΥΛ. ΑΜ. ΜΕΛΩΝ 4+6% 471.000,00   471.000,00  471.000,00 

        ΕΑΠ (ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΑΡΕΛΘ ΕΤΗ) 0,00      

61.03 ΑΜΟΙΒ.ΜΗΧΑΝ.ΕΠΕΞΕΡΓ 0,00 0,00     

61.10 - 61.11ΕΥΛ. ΑΜ 2,4,6% ΠΑΡΘ.ΕΤΗ-18 (ΑΠ.Δ) 710,00   710,00   

61.11 ΕΥΛ. ΑΜΟΙΒΕΣ MΕΛΩΝ ΑΝΑΔΡ.2% 2010-16 (ΑΠ.ΔΑΠ) 0,00   0,00   

61.98 ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΤΡΙΤΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΝ  314,50 314,50 0,00    

          ΔΙΚΑΣΤ ΕΠΙΜΕΛ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΆ ΕΚΔΟΤΩΝ 0,00 0,00     

ΣΥΝΟΛΟ 61 ΑΜΟΙΒ.& ΕΞΟΔ.ΤΡΙΤΩΝ 518.104,46 23.860,97 16.243,49 478.000,00 0,00 673.820,03 

62,03 ΟΤΕ - ΕΛΤΑ  ΚΛΠ 495,16 247,58 247,58 0,00    

          ΕΛΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΣ 34,60  34,60   

 62,04  ΕΝΟΙΚΙΑ 4.902,00 0,00 4.902,00 0,00    

62,05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 0,00 0,00 0 0,00    

62,07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ-ANAKAIN 236,12 0,00 236,12 0,00    

62,98 ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ ΚΛΠ 1.792,93 896,47 896,47 0,00    

ΣΥΝΟΛΟ 62 ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 7.460,81 1.144,05 6.316,77 0,00    

63  ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ(ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΚΛΠ) 16.290,37  16.290,37     

64,00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓ) 1.153,94 576,97 576,97 0,00    

          ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ -ΠΑΡΑΣΤ ΔΣ ,ΕΠΟΠΤΙΚΟ (ΑΠΟΖΗΜ) 5.997,98 2.998,99 2.998,99     

64,01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.636,32 818,16 818,16 0,00    

          ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00     

64,02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΥΠΟΔΟΧΗΣ,ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ) 130,78 0,00 130,78 0,00    

       ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ,ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΔΣ ΚΛΠ 656,46 0,00 656,46 0,00    

      ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΔΣ 1.911,85 0,00 1.911,85 0,00  
 64,03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00  
 64,05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΒΕΑ 140,00 0,00 140,00 0,00  
         ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ( EUROPEAN VISUAL ARTISTS ) 360,00 0,00 360,00   
 64,07 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΛΠ 246,81 123,41 123,41 0,00  
          ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΓΙΑ ΓΣ 390,00 195,00 195,00 0,00  
 64,08 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΛΠ 352,35 0,00 352,35 0,00  
 64,09  ΕΞΟΔΑ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ,ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΤΑΧΩΡ.ΓΕΜΗ) 20,00 0,00 20,00 0,00  
 6490   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΠΙ 1% 1.094,09 1.094,09 0,00   
 6497 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΛΩΝ (ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΣ) 200,70 200,70 0,00   
 64,98 ΔΙΑΦ. ΕΞ (ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ, ΚΟΙΝΟΧΡ ΚΛΠ) 2.356,82 2.356,82    
 64.98.02 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ,ΣΥΜΒΟΛ.ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00  
 ΣΥΝΟΛΟ 64 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 16.648,10 8.364,14 8.283,97 0,00 0,00 
 65 ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 348,90    348,90 
 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 177,08 88,54 88,54 0,00    

68  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ 0,00       

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 525,98 88,54 88,54 0,00 348,90   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 567.067,95 33.457,69 55.261,36 348.000,00 348,90   

64,12 ΖΗΜΙΕΣ ΕΚ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦ 0,00           

81,00 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 16,80 ΠΩΛΗΣΕΙΣ   577.600,40 0,94   

81.02 ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1.090,00 ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘ.ΥΠΗΡΕΣ  -33.457,69 -16,26 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 568.174,75 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ  544.142,71 

 
  

73,00  ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ(4% ) 125.489,87           

73,00  ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ(6%) 32.976,23     % ΕΙΣΠΡ.ΕΥΛ. % ΣΥΝ.ΕΞΟΔ 
 73,00  ΕΥΛ. ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 2%) 415.380,82 ΔΙΑΝ.ΜΕΛΩΝ 478.000,00 0,8276 0,8413   

73,00  ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ 3.753,48 ΓΕ & ΑΠΟΣΒ 90.174,75 0,1561 0,1587   

73,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 577.600,40           

75,20  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ 0,00           

74.98  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ 0,00   568.174,75     
 76       ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  326,08           

81,01 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 19.195,38           

81,03  ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 0,00           

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 597.121,86 KK/KE 0,05     
 ΚΕΡΔΗ   ΠΡΟ  ΦΟΡΩΝ 28.947,11 

      

 

5. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
 

Αναφορικά με τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους, με βάση τα παραπάνω 

συνολικά έσοδα, που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2019, από την εύλογη αμοιβή α.18 

ν.2121/1993: 

5.1. Το συνολικό ποσό που αναλογεί σε δικαιούχους, μετά την κράτηση των δαπανών 

διαχείρισης και λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, ανέρχεται στο ποσό των 

478.000,00 ευρώ. 

5.2., 5.3. & 5.4. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί στους δικαιούχους, για τα έσοδα 

έτους 2019, αφορά μόνον εύλογη αμοιβή άρθρου 18 ν.2121/1993, μετά την κράτηση των 
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δαπανών διαχείρισης και λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, και ανέρχεται 

στο ποσό των 478.000,00 ευρώ, και δεν υπάρχουν άλλες κρατήσεις.  

5.5. Η συχνότητα των πληρωμών των δικαιωμάτων της εύλογης αμοιβής άρθρου 18 

ν.2121/1993 που έχει αναλάβει ο οργανισμός είναι δύο φορές ανά έτος, και ο οργανισμός 

παραμένει, ανά πάσα στιγμή, στη διάθεση όσων μελών του δεν έχουν δυνηθεί, για 

οποιονδήποτε λόγο, να εισπράξουν έγκαιρα τα δικαιώματά τους από την εύλογη αμοιβή, 

προκειμένου να τους τα καταβάλει. 

5.6 & 5.7. Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων, 

εντός του έτους 2019, προέρχεται από δικαιώματα εύλογης αμοιβής άρθρου 18 ν.2121/1993 

και ανέρχεται στο ποσό των 577.600,40 ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσό 3.753,48 

ευρώ από δικαστικούς τόκους 

5.8 & 5.9. Το διανεμητέο ποσό που αναλογεί στους δικαιούχους, όσον αφορά στα 

δικαιώματα εύλογης αμοιβής, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός 

συλλογικής διαχείρισης κατά το έτος 2019, κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα ποσά αυτά, 

ανέρχεται σε 478.00,00 ευρώ και διατίθεται προς διανομή εντός του 2019 και 2020.  

5.10. Το συνολικό ποσό που αναλογεί στους δικαιούχους και δεν τους έχει ακόμη 

διανεμηθεί, όσον αφορά στα δικαιώματα εύλογης αμοιβής, των οποίων τη διαχείριση έχει 

αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, κατά τα παρελθόντα δέκα έτη μέχρι και το έτος 

2018, ανέρχεται στο ποσό των 202.820,03 ευρώ και, λαμβανομένου υπόψη επιπλέον του 

εισπραχθέντος για το έτος 2019 (και διανεμητέου κυρίως κατά το έτος 2020) ποσού των 

471.000,00 ευρώ, ανέρχεται εν συνόλω σε 673.820,03 ευρώ.  

Η κατανομή του ως άνω συνολικού ποσού έως και το έτος 2019 έχει υπολογισθεί ως 

προς το ποσό που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο. Η πληρωμή του ποσού δεν έχει 

πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 

ν.4481/2017 για τους ακόλουθους λόγους: 

(1) Η ανασφάλεια του φορολογικού και ασφαλιστικού νομοθετικού πλαισίου, όσον αφορά 

στην ερμηνεία, από τις αντίστοιχες Αρχές, των εσόδων από δικαιώματα, ακόμη και 

από την εύλογη αμοιβή α.18 ν.2121/1993, ιδιαίτερα μετά το 2009, έχει εξαναγκάσει τα 

μέλη του οργανισμού να αποφεύγουν την είσπραξη των δικαιωμάτων, λόγω των 

επιβαρυντικών συνεπειών όσον αφορά στην φορολόγηση και στην ασφάλισή τους, 

είτε αυτά είναι ενεργοί επαγγελματίες ή μισθωτοί είτε είναι σε αναστολή 

επαγγελματικής λειτουργίας είτε είναι συνταξιούχοι. 

(2) Οι κληρονόμοι πολλών δικαιούχων μελών του οργανισμού είτε δεν προβαίνουν σε 

νομιμοποίησή τους, για τους δικούς τους αντίστοιχους λόγους, ιδιαίτερα μετά το έτος 

2010, είτε δεν ανευρίσκονται, ιδιαίτερα όσοι είναι εγκατεστημένοι εκτός Αθηνών, παρ’ 

όλες τις προσπάθειες του οργανισμού. 

(3) Τα εκατέρωθεν δυσανάλογα τραπεζικά κόστη, που επιβαρύνουν τα καταβλητέα 

δικαιώματα, καθιστούν μη εύλογη, για τους δικαιούχους-μέλη, την είσπραξή τους 

μέσω τραπεζικού λογαριασμού, ιδιαίτερα για όσους είναι εγκατεστημένοι εκτός 
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Αθηνών. 

(4) Μέρος του ποσού που αφορούσε δικαιώματα για τα έτη 2017 και 2018 εισπράχθηκε, 

λόγω καθυστέρησης κάποιων οφειλετών, εντός του έτους 2019 και μέρος του ποσού 

που αφορούσε δικαιώματα για το έτος 2019 εισπράττεται εντός του έτους 2020, ενώ 

υπάρχει και μέρος αυτών των δικαιωμάτων που ακόμη δεν έχει εισπραχθεί είτε λόγω 

καθυστερημένης συμμόρφωσης των οφειλετών είτε λόγω άρνησής τους οπότε και 

όποιο ποσό εισπραχθεί, έγκαιρα προς διανομή, προορίζεται για καταβολή εντός 

αυτού του έτους 2020.  

5.11. Η ανάλυση των συνολικών μη διανεμητέων ποσών, από τα έσοδα δικαιωμάτων 

εύλογης αμοιβής του έτους 2019, μαζί με επεξήγηση της επιμέρους χρήσης των ποσών αυτών 

για διαχείριση (δαπάνες διεκδίκησης, είσπραξης, διανομής), παρατίθεται στον ακόλουθο 

Πίνακα: 

 

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤ/ΦΩΝ ΣΥΝΠΕ "ΦΟΙΒΟΣ" 
ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ  21ης ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2019 / ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  
ΧΡΕΩΣΤ. ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΙΩΜ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ.ΠΡΟΣ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΞΟΔΑ 

60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.329,00  6.329,00     

60.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.596,40  1.596,40     

           ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 112,83  112,83   
 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  8.038,23 0,00 8.038,23 0,00 0,00   

61.00 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΣΥΜΒΟΛ,ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤ(4&6 %) 21.504,96 17.203,97 4.300,99     

61.00 ΓΝΩΜΑΤ. ΠΑΝΕΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΆ ΕΚΔΟ 0,00 0,00      

          ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 8.000,00  8.000,00     

          ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΝΈΟ ΝΟΜΟ 1.500,00 1.500,00      

61.00.04 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 900,00 900,00      

61.00,02 ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 0,00 0,00    
 61.01.00 ΑΠΟΖ. ΔΣ & ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ 7.885,00 3.942,50 3.942,50   
                ΑΠΟΖΗΜ.EΠΙΤΡΟΠΩΝ  0,00  0,00     

61.01.01-61.01.02 ΕΥΛ ΑΜΟΙΒ. 2,4,6%  ΠΑΡ.ΕΤΩΝ-18 (TIM ) 11.729,73   11.729,73    

61.01.02 ΕΥΛΟΓ. ΑΜΟΙΒ. ΑΝΑΔΡ. 2%  2010-16 (TIM  309,53   309,53    

        ΕΥΛ.ΑΜΟΙΒ.ΜΕΛΩΝ ΑΝΑΛ.ΠΑΡΕΛΘ.ΕΤΩΝ 2+4+6% -5.439,73   -5.439,73  101.064,01 

        ΕΥΛ.ΑΜΟΙΒ.ΜΕΛΩΝ-ΑΝΑΛ.ΠΑΡ. ΕΤΩΝ ΑΝΑΔΡ.2% -309,53   -309,53  101.756,02 

        ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ ΜΕΛΛ.ΔΙΚ. ΕΥΛ. ΑΜ. ΜΕΛΩΝ 4+6% 471.000,00   471.000,00  471.000,00 

        ΕΑΠ (ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΑΡΕΛΘ ΕΤΗ) 0,00      

61.03 ΑΜΟΙΒ.ΜΗΧΑΝ.ΕΠΕΞΕΡΓ 0,00 0,00     

61.10 - 61.11ΕΥΛ. ΑΜ 2,4,6% ΠΑΡΘ.ΕΤΗ-18 (ΑΠ.Δ) 710,00   710,00   

61.11 ΕΥΛ. ΑΜΟΙΒΕΣ MΕΛΩΝ ΑΝΑΔΡ.2% 2010-16 (ΑΠ.ΔΑΠ) 0,00   0,00   

61.98 ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΤΡΙΤΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΝ  314,50 314,50 0,00    

          ΔΙΚΑΣΤ ΕΠΙΜΕΛ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΆ ΕΚΔΟΤΩΝ 0,00 0,00     

ΣΥΝΟΛΟ 61 ΑΜΟΙΒ.& ΕΞΟΔ.ΤΡΙΤΩΝ 518.104,46 23.860,97 16.243,49 478.000,00 0,00 673.820,03 

62,03 ΟΤΕ - ΕΛΤΑ  ΚΛΠ 495,16 247,58 247,58 0,00    

          ΕΛΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΣ 34,60  34,60   
 62,04  ΕΝΟΙΚΙΑ 4.902,00 0,00 4.902,00 0,00    

62,05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 0,00 0,00 0 0,00    

62,07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ-ANAKAIN 236,12 0,00 236,12 0,00    

62,98 ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ ΚΛΠ 1.792,93 896,47 896,47 0,00    

ΣΥΝΟΛΟ 62 ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 7.460,81 1.144,05 6.316,77 0,00    

63  ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ(ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΚΛΠ) 16.290,37  16.290,37     

64,00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓ) 1.153,94 576,97 576,97 0,00    

          ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ -ΠΑΡΑΣΤ ΔΣ ,ΕΠΟΠΤΙΚΟ (ΑΠΟΖΗΜ) 5.997,98 2.998,99 2.998,99     

64,01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.636,32 818,16 818,16 0,00    

          ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00     

64,02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΥΠΟΔΟΧΗΣ,ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ) 130,78 0,00 130,78 0,00    

       ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ,ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΔΣ ΚΛΠ 656,46 0,00 656,46 0,00    

      ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΔΣ 1.911,85 0,00 1.911,85 0,00  
 64,03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00  
 64,05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΒΕΑ 140,00 0,00 140,00 0,00  
         ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ( EUROPEAN VISUAL ARTISTS ) 360,00 0,00 360,00   
 64,07 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΛΠ 246,81 123,41 123,41 0,00  
          ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΓΙΑ ΓΣ 390,00 195,00 195,00 0,00  
 64,08 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΛΠ 352,35 0,00 352,35 0,00  
 64,09  ΕΞΟΔΑ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ,ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΤΑΧΩΡ.ΓΕΜΗ) 20,00 0,00 20,00 0,00  
 6490   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΠΙ 1% 1.094,09 1.094,09 0,00   
 6497 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΛΩΝ (ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΣ) 200,70 200,70 0,00   
 64,98 ΔΙΑΦ. ΕΞ (ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ, ΚΟΙΝΟΧΡ ΚΛΠ) 2.356,82 2.356,82    
 64.98.02 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ,ΣΥΜΒΟΛ.ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00  
 ΣΥΝΟΛΟ 64 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 16.648,10 8.364,14 8.283,97 0,00 0,00 
 



Χαρ.Τρικούπη 83, 2
ος

 ορ.  Αθήνα 106 81                 Τηλ. 210-3304687                 www.foebus.gr              E-Mail: foebusds@gmail.com 
 

31 

65 ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 348,90    348,90 
 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 177,08 88,54 88,54 0,00    

68  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ 0,00       

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 525,98 88,54 88,54 0,00 348,90   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 567.067,95 33.457,69 55.261,36 348.000,00 348,90   

64,12 ΖΗΜΙΕΣ ΕΚ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦ 0,00           

81,00 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 16,80 ΠΩΛΗΣΕΙΣ   577.600,40 0,94   

81.02 ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1.090,00 ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘ.ΥΠΗΡΕΣ  -33.457,69 -16,26 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 568.174,75 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ  544.142,71 

 
  

73,00  ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ(4% ) 125.489,87           

73,00  ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ(6%) 32.976,23     % ΕΙΣΠΡ.ΕΥΛ. % ΣΥΝ.ΕΞΟΔ 
 73,00  ΕΥΛ. ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 2%) 415.380,82 ΔΙΑΝ.ΜΕΛΩΝ 478.000,00 0,8276 0,8413   

73,00  ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ 3.753,48 ΓΕ & ΑΠΟΣΒ 90.174,75 0,1561 0,1587   

73,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 577.600,40           

75,20  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ 0,00           

74.98  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ 0,00   568.174,75     
 76       ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  326,08           

81,01 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 19.195,38           

81,03  ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 0,00           

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 597.121,86 KK/KE 0,05     
 ΚΕΡΔΗ   ΠΡΟ  ΦΟΡΩΝ 28.947,11 

      

6. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΣΔ 
 

6.1., 6.2., 6.3, 6.4, 6.5 & 6.6. Αναφορικά με τις σχέσεις του ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε. με 

άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης:  

αα) Δεν υπάρχουν ποσά που λαμβάνονται από άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, 

πλην των προαναφερομένων ποσών, επί των οποίων εκδόθηκαν τιμολόγια προς άλλους ΟΣΔ 

λειτουργούντες στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ως άνω προσωρινής μεταβατικής εξομάλυνσης 

της αρχικής προσωρινής κατανομής των ποσοστών μεταξύ των μελών κάθε κοινωνίας, ήτοι 

του 2% και του 6% εύλογης αμοιβής, επί των ήδη καταβληθέντων από τους εισαγωγείς και 

εγχώριους παραγωγούς. Αυτή η προσωρινή ανακατανομή απέφερε, εντός του 2019, πρόσθετα 

έσοδα στον ΟΣΔ ΦΟΙΒΟ, συνολικού ποσού ύψους 163.664,11 ευρώ (ήτοι 153.229,12 ευρώ 

από την εύλογη αμοιβή 2% και 10.434,99 ευρώ από την εύλογη αμοιβή 6%). Επίσης δεν 

υπάρχουν ποσά που καταβάλλονται σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης από τον 

ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΝ.ΠΕ. 

ββ) Δεν υπάρχουν, επίσης, έξοδα διαχείρισης και άλλες κρατήσεις από τον ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ 

ΣΥΝ.ΠΕ. επί εσόδων από δικαιώματα που οφείλονται σε άλλους οργανισμούς συλλογικής 

διαχείρισης, και ούτε οφείλονται τέτοια ποσά. 

γγ) Δεν υπάρχουν, επιπλέον, έξοδα διαχείρισης και άλλες κρατήσεις από τον ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ 

ΣΥΝ.ΠΕ. επί καταβληθέντων ποσών από άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ούτε 

καταβλήθηκαν τέτοια ποσά. 

δδ) Δεν υπάρχουν ποσά που διανεμήθηκαν απευθείας σε δικαιούχους του ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ 

ΣΥΝ.Π.Ε. και που προέρχονται από άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, για τα ίδια 

δικαιώματα κι επί των ιδίων έργων για τα οποία έχουν αναθέσει τη διαχείρισή τους στον 

Οργανισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 ν.4481/2017. 
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Συνεπώς, ο Οργανισμός δεν λαμβάνει δικαιώματα από άλλους οργανισμούς επί οποιασδήποτε 

κατηγορίας εξουσιών και είδους χρήσης, ούτε έχει έξοδα διαχείρισης και κρατήσεις επί τέτοιων 

εσόδων, ούτε οφείλει σε άλλους οργανισμούς τέτοια δικαιώματα, έξοδα διαχείρισης και κρατήσεις.  

 
7. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5. Αναφορικά με τη χρήση ποσών που δαπανήθηκαν ετήσια για 

σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών:  

Δεν υπάρχει ποσό που δαπανήθηκε για κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2019. 

 

ΙV) Συμπέρασμα Έκθεσης Διαφάνειας 

Η Έκθεση Διαφάνειας του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (Συν .Π.Ε.) «ΦΟΙΒΟΣ», συντάχθηκε σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις των άρθ. 29 και 30 του ν. 4481/2017, περιλαμβάνει τις αντίστοιχες οικονομικές 

πληροφορίες σύμφωνα και με τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 

31/12/2019 και δεν υπάρχουν ανακρίβειες στις οικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται 

σε αυτήν.  

Αθήνα 29.06.2020 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Γραμματέας Δ.Σ. 

  

Γιώργος Παπαθανασίου Ιωάννης Ασημακόπουλος 

 




