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Αγαπητοί συνάδελφοι 
 
Σε συνέχεια της από 13-12-2019 και με αρ. πρωτ. 103 επιστολής μας, σας ενημερώνουμε ότι έχει 
ολοκληρωθεί από την Τράπεζα μας η λεγόμενη «νομιμοποίηση» του ΔΣ, κατόπιν των αλλαγών στη 
σύνθεσή του (εξ αιτίας της απώλειας του Γενικού μας Γραμματέα Δημήτρη Τσεβά), και είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι πλέον οι πληρωμές πραγματοποιούνται κανονικά. 
 
Αναφορικά με την καταβολή δικαιωμάτων εύλογης αμοιβής στα μέλη (προσωρινή εκκαθάριση ετών 2017 
και 2018 και «έναντι» έτους 2019), υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μας έχετε 
κοινοποιήσει ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΈΝΟ ΕΠ` ΑΜΟΙΒΉ ΈΡΓΟ για τις αντίστοιχες περιόδους, ή έστω την 
τελευταία 5ετία. (Δείτε στη ηλεκτρονική μας διεύθυνση foebus.gr και τις σχετικές ηλεκτρονικές 
επιστολές μας στις 4, 6 & 30 Σεπτεμβρίου 2019). 
 
Όσοι έχετε κοινοποιήσει στον ΦΟΙΒΟ δημοσιευμένοι επ` αμοιβή έργο σας για τα παραπάνω έτη, 
και δεν έχετε ήδη ενημερωθεί (εξ αιτίας της προαναφερθείσας αναστολής πληρωμών) θα 
ενημερωθείτε εκ νέου ατομικά στο mail σας εφ` όσον έχετε εισπράξει τα δικαιώματα παρελθόντων 
ετών. 
Όσοι τυχόν δεν τα έχετε εισπράξει και εκκρεμούν, ή δεν είστε βέβαιοι γι` αυτό,  θα 
παρακαλούσαμε να επικοινωνήσετε εκ νέου στο παρόν e-mail foebusds@gmail.com του ΦΟΙΒΟΥ  
 
Επίσης θα παρακαλούσαμε όσα μέλη έχουν τυχόν αποστείλει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους 
και δεν έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση, να μας ενημερώσουν επίσης στο παρόν mail. 
 
Πάντως για όσους ΔΕΝ διατηρούν ατομικά τιμολόγια και πληρώνονται με Αποδείξεις Δαπάνης, και 
ΔΕΝ είναι συνταξιούχοι, οπότε θα πρέπει να γίνει, σύμφωνα με το νόμο, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΕΦΚΑ) συνεχίζουμε να διερευνούμε, από κοινού με τους άλλους ΟΣΔ και 
προς το αρμόδιο Υπουργείο, την δυνατότητα πλήρους κατάργησής τους όσον αφορά τα πνευματικά 
δικαιώματα.  
 
Σε κάθε περίπτωση η καταβολή εύλογης αμοιβής στα παραπάνω μέλη έχει ανασταλεί 
προσωρινά, έως ότου ξεκαθαριστεί και το θέμα αυτό. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση πάντοτε στο παρόν e-mail foebusds@gmail.com 
 
Συναδελφικά 

Για το ΔΣ  
 

Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας 
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mailto:foebusds@gmail.com



