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Σε αυτό το έντυπο μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε σχετικά 
με τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) και τις άδειες 
που μπορείτε να αποκτήσετε, ώστε να χρησιμοποιείτε νόμιμα υλικό από έργα του 

λόγου, όπως εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, επιστημονικά έντυπα και άλλα. 
 

Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης 
Έργων Λόγου 

 
Εδώ θα πάρετε απαντήσεις σε εύλογες απορίες όπως: 
 

 Ποια έργα προστατεύονται από πνευματικά 
δικαιώματα; 

 Ποιος είναι ο ΟΣΔΕΛ; 

 Πότε χρειάζομαι άδεια από τον ΟΣΔΕΛ; 

 Ποιες άδειες είναι διαθέσιμες και τι μπορώ να 
κάνω με αυτές; 

 Πού πηγαίνουν τα χρήματα που πληρώνω για την 
άδεια; 

 

 
Εν συντομία: 
 
Οι άδειες που παρέχει ο ΟΣΔΕΛ είναι το εύκολο και οικονομικό 
μέσο, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε και να 
μοιράζεστε υλικό από το σύνολο των εντύπων που 
εκπροσωπεί. 
 Έχοντας την άδεια του ΟΣΔΕΛ είστε εξασφαλισμένοι για τη 
νόμιμη χρήση των έργων. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ποια έργα προστατεύονται από 
πνευματικά δικαιώματα; 

Ποιος είναι ο ΟΣΔΕΛ; Πού πηγαίνουν τα χρήματα που 
πληρώνω για την άδεια; 

 
 Κάθε έργο, με τη δημιουργία του 

προστατεύεται από πνευματικά 
δικαιώματα, έτσι ώστε ο 
δημιουργός να μπορεί να ελέγχει 
τη χρήση του έργου του. 

 Για να μπορεί κάποιος νόμιμα να 
κάνει χρήση ενός έργου πρέπει 
να έχει την άδεια του κατόχου 
των δικαιωμάτων, όπως ορίζεται 
στον νόμο 2121/93. 

 Ο κάτοχος των δικαιωμάτων 
μπορεί να τα διαχειρίζεται είτε 
μόνος του είτε εκχωρώντας σε 
οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης όπως ο ΟΣΔΕΛ. 

 

 
 Ο ΟΣΔΕΛ είναι μη κερδοσκοπικός 

συνεταιρισμός εκδοτών και 
δημιουργών. Λειτουργεί ως 
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης με 
την άδεια του ΥΠ.ΠΟ. και υπό την 
εποπτεία του ΟΠΙ. 

 Εκπροσωπεί περίπου 600 ελληνικές 
εκδοτικές επιχειρήσεις και 
περισσότερους από 4.500 έλληνες 
δημιουργούς. 

 Λειτουργεί ως one stop shop και 
διευκολύνει τη διαδικασία 
αδειοδότησης, αφού η ενδιαφερόμενη 
επιχείρηση δεν χρειάζεται να 
απευθύνεται σε κάθε εκδότη ή 
δημιουργό ξεχωριστά. 

 

 
 Τα έσοδα που συλλέγονται από 

τις άδειες καταβάλλονται στους 
δικαιούχους. 

Πότε χρειάζομαι άδεια από τον ΟΣΔΕΛ; 

 
 

     

 
Ως επί το πλείστον, το περιεχόμενο εφημερίδων, βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών και άλλων εντύπων προστατεύεται 
από πνευματικά δικαιώματα. Συνεπώς, εάν θέλετε στην επιχείρησή σας να κάνετε αντίγραφα αυτού του περιεχομένου, είτε 
φωτοτυπικά είτε ψηφιακά, θα πρέπει να λάβετε την απαραίτητη άδεια από τον ΟΣΔΕΛ.  
 
 

Ποια έργα; 

 

Ποιος; 

 

Πού; 
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