
Προς την «ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ» 

Οργανισμός Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας ∆ικαιωμάτων Έργων Μουσικής 

        ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΔΟΤΗ / ΥΠΟΕΚΔΟΤΗ 

Κύριοι, 

Με την παρούσα σας γνωστοποιώ ότι έχω λάβει γνώση του κειμένου της Σύμβασης και του Κανονισμού της ΕΝΩΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ και σας δηλώνω ότι επιθυμώ να γίνω μέλος του Οργανισμού σας, ως    

 ΕΚΔΟΤΗΣ           ΥΠΟΕΚΔΟΤΗΣ 

Είμαι μέλος άλλου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης: 

στην ΕΛΛΑΔΑ :           NAI             OXI                στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:   NAI  OXI 

Ατομικός αριθμός Διεθνούς Αρχείου (IPNN) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΚΔΟΤΗ   

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:  

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΕΚΔΟΤΗ / ΥΠΟΕΚΔΟΤΗ : 

ΑΦΜ:         ΔΟΥ: 

ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ:   

IBAN:   

ΕΔΡΑ/ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΔΟΣ:                   ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΚ                                     ΠΟΛΗ:       ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

ΚΙΝΗΤΟ: E-MAIL

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΚΙΝΗΤΟ   

EMAIL:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ : 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 

ΑΦΜ:  ΔΟΥ: 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ:    



ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΕΞΟΥΣΙΩΝ 

  α) το γενικό εκτελεστικό δικαίωμα            

  β) το δικαίωμα ραδιοφωνικής μετάδοσης,

   γ) το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης των ραδιοφωνικά μεταδιδόμενων έργων          

  δ) το δικαίωμα τηλεοπτικής μετάδοσης 

  ε) το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης τηλεοπτικά μεταδιδόμενων έργων 

  στ) το δικαίωμα κινηματογραφικής προβολής

  ζ) το δικαίωμα μηχανικής αναπαραγωγής και διάθεσης         

  η) το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης μηχανικά αναπαραχθέντων έργων

  θ) το δικαίωμα κινηματογραφικής παραγωγής      

  ι) το δικαίωμα παραγωγής, αναπαραγωγής και διάθεσης υλικών φορέων εγγραφής εικόνας 

  ια) το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης υλικών φορέων εικόνας      

  ιβ) το δικαίωμα online (μέσω ∆ικτύων) διαδραστικής (interactive) χρήσης μουσικής       

  ιγ) το δικαίωμα online (μέσω ∆ικτύων) μη διαδραστικής (non interactive) χρήσης μουσικής       

  ιδ) το δικαίωμα από υπηρεσίες παροχής μοουσικής (εκμίσθωσης υλικών φορέων ήχου ή ήχου και   εικόνας - 

renting- streaming background music service 

 Μέσω εκδοτικών συμβάσεων, των δημιουργών: 

 Μέσω υποεκδοτικών συμβάσεων με τους αρχικούς εκδότες: 

Ημερομηνία 

Ο/Η αιτ       :  Υπογραφή : 

  ιε) τα δικαιώματα από τρόπους εκμετάλλευσης που προκύπτουν από την τεχνική 

εξέλιξη ή από μελλοντικές νομοθετικές μεταβολές  

ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

Ενδεικτικά, σας ενημερώνουμε ότι εκπροσωπούμε μουσικά έργα    
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