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ΠΡΟΣ τα ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αγαπητά μέλη,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αυτή τη στιγμή ο οργανισμός μας , η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της πορείας της αφού
στις 7.6.2017 γίναμε ΤΑΚΤΙΚΟ μέλος της CISAC (Παγκόσμια Συνομοσπονδία Οργανισμών Συλλογικής
Διαχείρισης για τα Εκτελεστικά Δικαιώματα) και στις 8.6.2017 γίναμε επίσης μέλος της BIEM (Παγκόσμια
Συνομοσπονδία Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης για τα Μηχανικά Δικαιώματα). Πρόσφατα, μάλιστα,
υπογράψαμε σύμβαση αμοιβαιότητας με τον ομοειδή οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της Ιταλίας SIAE και
πια η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ εκπροσωπεί στην Ελλάδα όλο το ιταλικό ρεπερτόριο που διαχειρίζεται η SIAE. Το
επιστέγασμα της πολύχρονης προσπάθειάς μας είναι ότι μόλις προχθές, την Τρίτη 13 Ιουνίου, η
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, μετά από 2ετή διαπραγμάτευση, υπέγραψε σύμβαση με την Κ.Ε.Ε.Ε. , την Κεντρική
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, που εκπροσωπεί 500.000 επαγγελματίες - χρήστες που χρησιμοποιούν μουσική
στα καταστήματα τους. Αυτό σημαίνει τεράστιο πολλαπλασιασμό των εσόδων μας και ταυτόχρονα των διανομών
προς τα μέλη μας και μάλιστα χωρίς χρήση στρατού εισπρακτόρων, διότι η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ δεν θεωρεί τους
χρήστες εχθρούς της, αλλά συνεργάτες και πελάτες της!
Σε απάντηση της σημερινής από 15.6.2017 δημόσιας προσωποκεντρικής επιστολής-ανακοίνωσης της
ομάδας «Διαφάνεια και Συνεργασία για το Πνευματικό Δικαίωμα» κατά της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και της
παρούσας Διοίκησης της και ενάντια σε κάθε προσπάθεια σπίλωσης και αμαύρωσης του συλλογικού μας
αγώνα, της αξιοπιστίας, της εν γένει λειτουργίας μας και των επιτευγμάτων μας σας ενημερώνουμε για τα
εξής:
1. Όλοι οι ετήσιοι οικονομικοί ισολογισμοί και τα εν γένει οικονομικά στοιχεία του οργανισμού μας εγκρίνονται
και ελέγχονται κάθε χρόνο από το Εποπτικό μας Συμβούλιο, τα μέλη του ΔΣ και τη Γενική μας Συνέλευση. Τον
Μάρτιο του έτους 2014, εν όψει της εισόδου μας στη CISAC, διενεργήθηκε αυτεπάγγελτα εξονυχιστικός
οικονομικός έλεγχος στον οργανισμό μας από κλιμάκια της Α’ Εφορίας Αθηνών στην οποία τότε υπαγόταν ο
οργανισμός μας και ταυτόχρονα ο οργανισμός μας ύστερα από απαίτηση της CISAC ελέγχθηκε από ανεξάρτητη
αναγνωρισμένη Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών με απόλυτα θετικό αποτέλεσμα. Επιπλέον ο οργανισμός μας
ελέγχθηκε εξονυχιστικά από τα όργανα και τις επιτροπές της CISAC για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
των ετών 2013, 2014 και 2015 (οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί από τις ετήσιες Τακτικές Γενικές μας Συνελεύσεις)
προκειμένου να διαπιστωθεί η νόμιμη και σωστή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα λειτουργία του οργανισμού μας
και να μπορέσουμε να γίνουμε τακτικό μέλος στη CISAC, όπως και έγινε στις 8.6.2017.Τέλος, να σημειωθεί ότι
κάθε έτος οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ όπως έχουν εγκριθεί από τα όργανα
διοίκησης του οργανισμού, αποστέλλονται και κοινοποιούνται στο εποπτεύο όργανο όλων των οργανισμών
συλλογικής διαχείρισης στη χώρα μας, τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ).
Συνεπώς η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ όχι μόνον λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα αλλά έχει
ελεγχθεί προς τούτο από όλους τους αρμόδιους φορείς.

2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ αρνούνται στο σύνολό
της την ως άνω όλως συκοφαντική και αναληθή από 15.6.2017 ανακοίνωση της ομάδας «Διαφάνεια και
Συνεργασία για το Πνευματικό Δικαίωμα» και επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους.
Δείγμα του μεγέθους της αναλήθειας και παραπλάνησης του κοινού και των μελών της
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ σχετικά με τα όσα αναφέρονται στο περιεχόμενο της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί
το γεγονός ότι υπάρχουν αποφάσεις του ΔΣ εγγεγραμμένες στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού
Συμβούλιου της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ για το έτος 2015 , οι οποίες φέρουν υπογραφές της πλειοψηφίας των
μελών ΔΣ μεταξύ των οποίων και του τέως μέλους και Γ.Γραμματέα κ. Μάριου Στρόφαλη. Ειδικότερα, το
βιβλίο Πρακτικών του ΔΣ της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ αποδεικνύει περίτρανα ότι υπάρχουν αποφάσεις
συνεδριάσεων ΔΣ της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ εντός του έτους 2015, πέντε (5) στον αριθμό (και όχι μία όπως
ψευδώς αναφέρει η επίμαχη ανακοίνωση) για σημαντικά θέματα (με αντίστοιχες ημερομηνίες
30.4.2015,16.6.2015, 20.7.2015, 3.11.2015 και 15.12.2015) , μεταξύ των οποίων και όσα διατείνεται η ομάδα
«Διαφάνεια και Συνεργασία για το Πνευματικό Δικαίωμα» ότι δήθεν δεν έχουν λάβει έγκριση από το ΔΣ
(λ.χ για τη μεταφορά της έδρας του οργανισμού).
Για όλα αυτά αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα που θίγει η ως άνω ανακοίνωση της ομάδας «Διαφάνεια
και Συνεργασία για το Πνευματικό Δικαίωμα» εναντίον της παρούσας Διοίκησης της
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και του Προέδρου ΔΣ, θα δοθούν απαντήσεις την Παρασκευή 16.6.2017 στην
έκτακτη Γενική Συνέλευση του οργανισμού μας σε όλα τα μέλη μας.
3. Ειδικότερα:
Στην Έκτακτη Γενική μας Συνέλευση στις 16 Ιουνίου 2017 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ με στοιχεία και
αποδείξεις θα καταρρίψουμε συντριπτικά οποιαδήποτε συκοφαντική προσπάθεια γίνεται συστηματικά
τελευταία εναντίον της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και των οργάνων Διοικήσεώς της (μέσω τηλεφωνημάτων,
επιστολών , ανακοινώσεων, αναρτήσεων σε κοινωνικά δίκτυα και συνευρέσεων) και η οποία στοχεύει :
α) στην αμαύρωση της ορθής διαχείρισης των δικαιωμάτων των μελών μας και της εν γένει λειτουργίας
μας, και
β) στην διαστρέβλωση των οικονομικών καταστάσεων του οργανισμού μας αλλά και των στοιχείων των
συμβάσεων που υπέγραψε πρόσφατα η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ με την SIAE και την ΚΕΕΕ - Κεντρική
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται ακριβώς τη στιγμή που η ΑΕΠΙ καταρρέει, θα
πρέπει δε να προβληματιστούμε όλοι μας για τα κίνητρα αυτών που στοχεύουν στην αμαύρωση της φήμης
της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ αυτήν την κρίσιμη περίοδο για τον χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων στη
χώρα μας.
Για όλους τους λόγους αυτούς, καλούμε όλα τα μέλη της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ να δώσετε το παρών την
Παρασκευή, 16.6.2017 και ώρα 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στις
συστηματικές συκοφαντίες κατά της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και με στοιχεία που θα παρουσιαστούν στο
αρμόδιο ανώτατο όργανο του οργανισμού μας , τη Γενική μας Συνέλευση (και όχι μονομερώς σε "μυστικές
συναντήσεις"), να ακούσετε την αλήθεια για την διαφάνεια και αξιοπιστία του οργανισμού μας στη
διαχείριση των δικαιωμάτων σας.

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει στην κατοχή της ατράνταχτες αποδείξεις για το μέγεθος της συκοφαντίας που
τελείται εναντίον της σε όλα τα επίπεδα και θα δοθούν όλες στο φως της Γενικής μας Συνέλευσης στις
16.6.2017 , η οποία είναι η πλέον ΑΡΜΟΔΙΑ να κρίνει και να αποφασίσει για την ορθή και νόμιμη
λειτουργία του οργανισμού μας.
Σας καλούμε λοιπόν για ακόμα μία φορά να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα στην Έκτακτη Γενική μας
Συνέλευση της 16ης.6.2017, να θέσετε δημοκρατικά ενώπιον ΟΛΩΝ των μελών του οργανισμού μας τα
ερωτήματά σας , να γίνει ένας εποικοδομητικός διάλογος και να αποφασίσετε ΕΣΕΙΣ στη συνέχεια με την
ψήφο σας για το μέλλον της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.
Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για την προσβολή της φήμης και της
αξιοπιστίας του νομικού της προσώπου.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος και τα μέλη ΔΣ της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

