
 
 

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020 

 
Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, 
 
Επικοινωνούμε μαζί σας στο πλαίσιο του κύκλου ενημέρωσης προς τις επιχειρήσεις που            
χρησιμοποιούν μουσική, για να σας γνωρίσουμε ότι η «ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ»           
έχει αναλάβει την εκπροσώπηση του μεγαλύτερου μέρους του ελληνικού μουσικού          
ρεπερτορίου και εκατομμυρίων ξένων μουσικών έργων μέσω πολυεθνικών και         
ανεξάρτητων Ελλήνων εκδοτών μουσικής. 
 
Η ΕΔΕΜ είναι αδειοδοτημένος Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης από το Υπουργείο          
Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έγκριση λειτουργίας: ΦΕΚ 561 Β΄ 21/02/2020) και πληροί           
τα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις ενός σύγχρονου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.          
Η ΕΔΕΜ είναι αυτοδιοικούμενος Οργανισμός από τους δημιουργούς/δικαιούχους,        
λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική βάση και έχει συσταθεί κατά την έννοια του άρθρου 3              
παρ.1α του Ν. 4481/2017 και του Άρθρου 3 παρ. A της οδηγίας 2014/26 / ΕΕ του                
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.  
 
Με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/237529/6053 (ΦΕΚ:2025/26.05.2020) Κοινή Υπουργική        
Απόφαση, μεταφέρθηκε από τις 7 Ιουνίου 2020 στην ΕΔΕΜ η δραστηριότητα της Ειδικής             
Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης-ΕΥΕΔ του ΟΠΙ, μετά από ομόφωνη απόφαση των          
μελών της δεύτερης. 
 
Εγκαινιάζοντας μια καινούργια εποχή στη συλλογική διαχείριση και στη σχέση με τους            
χρήστες των μουσικών έργων, που επιθυμούμε και στοχεύουμε να στηρίζεται στις αρχές            
της αμοιβαιότητας και της διαφάνειας, επικοινωνούμε μαζί σας επιθυμώντας να σας           
διαβεβαιώσουμε ότι σκοπός μας είναι η μεταξύ μας συνεργασία να χαρακτηρίζεται από            
το Μαζί και όχι από το Απέναντι. 
 
Τα μουσικά έργα, εκτός από το αμεσότερο πολιτιστικό αγαθό στην κοινωνία, είναι και             
προϊόν, που αποδεδειγμένα αναβαθμίζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων        
δημιουργώντας ένα ελκυστικότερο περιβάλλον για τους πελάτες. Για τη χρήση των           
μουσικών έργων, όπως ήδη γνωρίζετε απαιτείται άδεια και καταβολή πνευματικών          
δικαιωμάτων, ώστε και η χρήση των έργων να γίνεται αλλά και οι δικαιούχοι των              
πνευματικών δικαιωμάτων να αμείβονται από την εκμετάλλευση των έργων τους. 
 
Το έμπειρο και ειδικά καταρτισμένο δίκτυο του προσωπικού μας και των τοπικών μας             
συνεργατών, με σεβασμό στις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, έχει ξεκινήσει την          
ενημέρωση και διαδικασία αδειοδότησης των εκατοντάδων χιλιάδων έργων ελληνικού         
και ξένου μουσικού ρεπερτορίου που εκπροσωπεί η ΕΔΕΜ, παρέχοντας τη δυνατότητα           
σε όλες τις επιχειρήσεις και τους φορείς που επιθυμούν να μεταδώσουν μουσική στο             



χώρο τους, να χρησιμοποιούν χωρίς περιορισμό μουσική και τραγούδια από το           
εκπροσωπούμενο ρεπερτόριό της.  
 

 

Αντιλαμβανόμενοι την πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία, την κοινωνική και οικονομική          
κατάσταση της χώρας, τις δυσκολίες και τις ειδικές συνθήκες εργασίας πανελλαδικά           
λόγω του COVID 19, έχουμε επεξεργαστεί, για το 2020, μια ειδική πρόταση τιμολόγησης             
για τις πληγείσες επιχειρήσεις με σκοπό την υποστήριξη και διευκόλυνσή τους.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο, καλούμε όλους τους επαγγελματίες, που κάνουν χρήση των            
μουσικών έργων που εκπροσωπούμε στις επιχειρήσεις τους, να λάβουν την          
απαιτούμενη από το νόμο άδεια δημόσιας εκτέλεσης για το εκπροσωπούμενο μουσικό           
ρεπερτόριο της ΕΔΕΜ, κάνοντας ένα πρώτο βήμα για τη διασφάλιση της εύρυθμης            
λειτουργίας της επιχείρησής τους. 

Στο πνεύμα της καλής συνεργασίας, που επιθυμούμε όλοι να διέπει τις σχέσεις            
δημιουργών και χρηστών μουσικών έργων στη νέα εποχή, σας καλούμε να           
ανταποκριθείτε και να σεβαστείτε το δικαίωμα των δημιουργών να αμείβονται για τη            
χρήση των έργων τους, καταβάλλοντας τα αναλογούντα πνευματικά δικαιώματα στον          
φορέα που έχουν επιλέξει να τους εκπροσωπεί συλλογικά. 

Προσβλέπουμε σε μία καλή και παραγωγική συνεργασία μαζί σας και σας ευχόμαστε            
καλή επιτυχία σε όλες τις δραστηριότητές σας.  

 
Με εκτίμηση, 
 
 
 

 

Λούκα Τ. Κατσέλη 

Γενική Διευθύντρια 
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