
Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι ο Οργανισμός μας έγινε δεκτός ως μέλος στον διεθνή 

οργανισμό SCAPR (Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights).  

Ο οργανισμός SCAPR έχει έδρα στις Βρυξέλλες και  σκοπός του είναι η ανάπτυξη της 

συνεργασίας μεταξύ των ΟΣΔ διεθνώς για την αποτελεσματική διαχείριση των δικαιωμάτων 

των ερμηνευτών.  Προς το σκοπό αυτό  αναπτύσσει στρατηγικές, πρότυπα, εργαλεία και 

συστήματα διαχείρισης για την είσπραξη και διανομή των δικαιωμάτων. Τα υπόλοιπα μέλη 

του οργανισμού SCAPR μπορείτε να δείτε εδώ (δεν έχει ενημερωθεί ακόμα το site τους με 

τα νέα μέλη). 

Ο Οργανισμός μας έχοντας υποβάλλει αίτηση επωφελούμενου μέλους στη SCAPR, 

παρακολούθησε τις εργασίες της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στο διάστημα 19-21 Μαΐου 

2015 στο Βελιγράδι. Στο πλαίσιο της έγκρισης νέων μελών, το ΔΣ της SCAPR αξιολόγησε ότι 

πληρούμε τις προϋποθέσεις και η αίτησή μας υπερψηφίστηκε από τα υπόλοιπα τακτικά 

μέλη του οργανισμού. 

Ως επωφελούμενο μέλος θα συμμετέχουμε στις ομάδες εργασίας που έχουν σχηματιστεί 

εντός της SCAPR για  την επεξεργασία νομικών, διοικητικών και τεχνικών θεμάτων 

εκθέτοντας τη θέση του οργανισμού μας επί αυτών. 

Σύμφωνα με το καταστατικό της SCAPR, η ιδιότητα επωφελούμενου μέλους μπορεί να 

διατηρηθεί από έναν οργανισμό μέχρι 5 έτη το μέγιστο, μετά την παρέλευση των οποίων θα 

πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για να γίνει τακτικό μέλος, με δικαίωμα ψήφου. Όπως 

μας ενημέρωσαν μέλη του ΔΣ της SCAPR o Οργανισμός μας πληροί και τις προϋποθέσεις 

τακτικού μέλους και έχει τη δυνατότητα πριν τα 5 έτη, εφόσον κρίνει ότι είναι προς όφελός 

του να γίνει τακτικό μέλος. 

Προς το παρόν η σταδιακή εξοικείωση με τις διαδικασίες της SCAPR κρίνεται ορθότερη με 

όρους κόστους ωφέλειας.  

Το ποσό της  ετήσιας συνδρομής το οποίο καταβάλλουν τα επωφελούμενα μέλη για τις 

υπηρεσίες της SCAPR είναι το μισό του ποσού για τα τακτικά μέλη. Βάσει του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού για το 2015 και του προτεινόμενου για το 2016 η συνδρομή μας στη 

SCAPR θα ανέρχεται στα: € .4070,00.  Για το 2015 θα καταβάλλουμε το ποσό που αναλογεί 

στο διάστημα για το οποίο είμαστε μέλος. 

Τα τακτικά μέλη της SCAPR καταβάλλουν επιπλέον αμοιβή (βάσει των εσόδων τους) για την 

δημιουργία διεθνούς βάσης δεδομένων στην οποία θα καταχωρούνται τα ρεπερτόρια των 

μελών όλων των οργανισμών και τα play lists με σκοπό την αποτελεσματικότερη 

πραγματοποίηση των διανομών μεταξύ των ΟΣΔ διεθνώς. Αποτελεί έργο προτεραιότητας 

για τα μέλη της SCAPR, απαιτητικό, στο οποίο επενδύουν σημαντικούς πόρους σε όρους 

ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικούς. 

Σε επίπεδο σχέσεων και επικοινωνίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου είχαμε την 

ευκαιρία να γνωρίσουμε εκπροσώπους στελέχη ΟΣΔ μελών της SCAPR  και να θέσουμε τις 

βάσεις για μελλοντική συνεργασία είτε να συναντήσουμε από κοντά τους εκπροσώπους 

οργανισμών με τους οποίους ήδη συνεργαζόμαστε.  

Καταλήγοντας, τα οφέλη του οργανισμού μας από την ένταξή του στη SCAPR, 

ανταποκρινόμενος βέβαια και στις ευθύνες που αυτή συνεπάγεται θα είναι:  

- Ενίσχυση της εξωστρέφειας του οργανισμού και υποστήριξη του ελληνικού 

ρεπερτορίου διεθνώς. 

http://www.scapr.org/what-scapr
http://www.scapr.org/membership#associate_members


- Υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων και διαδικασιών για την διανομή δικαιωμάτων. 

- Δίκτυο επαφών και συνεργασιών. 

 

Παράλληλα με το παραπάνω θετικό αποτέλεσμα, ο Οργανισμός μας διαπραγματεύθηκε τη 

σύναψη συμβάσεων αμοιβαίας εκπροσώπησης με αντίστοιχους ΟΣΔ  του εξωτερικού. Έτσι, 

- Υπογράψαμε συμβάσεις με τους ΟΣΔ της Σερβίας, Πορτογαλίας και Ιταλίας. 

 - Έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις για υπογραφή σύμβασης με τους οργανισμούς της Γαλλίας, 
Γερμανίας και ΗΠΑ. Σε αυτές τις συζητήσεις σημαντικό ρόλο παίζει το ότι είμαστε μέλος της 
SCAPR. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Αριστέα Λαγού   Χρήστος Ντούρμας 

 


