ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
φίλες και φίλοι,
Επειδή τις κρίσιμες αυτές ώρες οφείλουμε να επαγρυπνούμε και να αγωνιζόμαστε
για τα συμφέροντα του Οργανισμού μας, την εξέλιξη και την περαιτέρω εδραίωσή
μας στον χώρο, ενωμένοι και όχι διχασμένοι,
Επειδή ο Οργανισμός πρέπει να εργασθεί εντατικά το αμέσως επόμενο διάστημα
προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του και να μπορέσει στην ετήσια ΤΑΚΤΙΚΗ
Γενική Συνέλευση του Οργανισμού που θα πραγματοποιηθεί κανονικά τον Δεκέμβριο
2017, να παρουσιάσει στα μέλη του τις αλλαγές που πρέπει να ψηφισθούν βάσει της
νέας νομοθεσίας, αλλά και να προβεί στις εκκαθαρίσεις και διανομές προς αυτά:
•

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ θα πρέπει να συμμορφωθεί σταδιακά στις επιταγές του
νέου νόμου 4481/17 που ψηφίστηκε πρόσφατα (ΦΕΚ Α’ 100 20/7/2017).
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Οργανισμός μας θα πρέπει να προβεί με
σκληρή δουλειά, αφοσίωση και συντονισμό των τμημάτων του σε όλες τις
απαραίτητες ρυθμίσεις που επιβάλλει ο νόμος για τη λειτουργία του, εντός
των προβλεπόμενων προθεσμιών (π.χ. τροποποίηση Καταστατικού, αλλαγή
Συμβάσεων ανάθεσης, συνεχείς ενημερώσεις προς τα μέλη, αναρτήσεις
στοιχείων και εκθέσεων στην εταιρική ιστοσελίδα κ.ά.), δηλαδή ήδη από τον
Νοέμβριο 2017 και μέχρι τις αρχές του νέου έτους.

Επειδή η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, η οποία βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της μέχρι
τώρα πορείας της (CISAC - Παγκόσμια Συνομοσπονδία Οργανισμών Συλλογικής
Διαχείρισης για τα Εκτελεστικά Δικαιώματα, BIEM - Παγκόσμια Συνομοσπονδία
Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης για τα Μηχανικά Δικαιώματα, SIAE - Ιταλικός
Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης, ΚΕΕΕ - Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ελλάδας), προετοιμάζεται εντατικά για τις νέες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει με
τα νέα δεδομένα:
•

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην ΑΕΠΙ και το νέο πόρισμα της εταιρείας
ορκωτών λογιστών Ernst & Young για τα έτη 2014-2016 που αναμένεται να
παραδοθεί σύντομα, όπως και το πόρισμα του Οικονομικού Εισαγγελέα, στον
Εισαγγελέα που έχει την ευθύνη της απαγγελίας κατηγοριών και της ποινικής
δίωξης, αναμένεται μέχρι τον Δεκέμβριο να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε
βαθμό κακουργήματος εις βάρος των μελών της Διοίκησης της ΑΕΠΙ, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία της. O Οργανισμός μας θα πρέπει να είναι
καθ’ όλα έτοιμος να ανταποκριθεί στις νέες, πρωτοφανείς προκλήσεις που
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•

•

δημιουργεί το τοπίο των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στην
Ελλάδα.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης αμοιβαίας εκπροσώπησης με τον ιταλικό
Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης SIAE, τα αρμόδια τμήματα έχουν
εντείνει τις εργασίες τους προκειμένου να ανταποκριθούμε επάξια στις
συμβατικές μας υποχρεώσεις και να διαχειριστούμε τον μεγάλο όγκο του
ρεπερτορίου που πλέον εκπροσωπούμε (3,6 εκατ. τραγούδια). Αυτό,
παράλληλα, συνεπάγεται συνεχή επαφή με τους μεγάλους χρήστες
(ραδιοτηλεοπτικά μέσα, συνδρομητικά τηλεοπτικά κανάλια κλπ.),
προκειμένου να αναπροσαρμόσουμε και να επαναδιαπραγματευτούμε τις
συμβάσεις μας, ώστε να αυξήσουμε κατά πολύ τα ετήσια έσοδά μας,
δεδομένων των νέων συνθηκών.
Επιπλέον, πρόσφατα ο βρετανικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης PRS
for music δήλωσε στον ΟΠΙ (Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας) ότι από
1/1/2018 σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί ως Οργανισμός Συλλογικής
Διαχείρισης στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα νέο καθεστώς που διαμορφώνει
ένα πρωτόγνωρο τοπίο στο χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων στην
Ελλάδα, όπου πλέον και με την πρόβλεψη του νέου νόμου, ξένες επιχειρήσεις
μπορούν να διαχειρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα στη χώρα μας, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται.

Επειδή η παρούσα διοίκηση, όπως εκλέχθηκε από τη Γ.Σ. της 16ης Ιουνίου 2017 μέχρι τελεσιδικίας της αγωγής ακύρωσης των εκλογών- εξακολουθεί να διοικεί τον
Οργανισμό και να φροντίζει για την ομαλή του λειτουργία και την υλοποίηση όλων
των στόχων μας:
•

•

•

Οι αρχαιρεσίες του Οργανισμού στις 16/6/2017 που ανέδειξαν την παρούσα
σύνθεση του Δ.Σ. και του Ε.Σ. δεν έχουν ακυρωθεί, όπως εσφαλμένα
νομίζουν πολλά μέλη μας. Μέλη του εκλογικού συνδυασμού "Διαφάνεια και
συνεργασία για το πνευματικό δικαίωμα" στις 12/7/2017 άσκησαν
καταχρηστικά αγωγή, με την οποία ζητούν να ακυρωθούν οι εν λόγω εκλογές
και η Γενική μας Συνέλευση. Οι λόγοι που αναφέρονται είναι τυπικοί και
αφορούν κυρίως σε θέματα που ουδέποτε μας απασχόλησαν π.χ. πρόσκληση
για εκλογές προ ενός μηνός αντί προ δύο μηνών κλπ. (κι ενώ είχε ανακοινωθεί
στη Γενική Συνέλευση Δεκεμβρίου 2016 ότι οι εκλογές μας θα γίνουν τον
Ιούνιο του 2017), καθώς υπήρχε πάντα μεταξύ των συναδέλφων ένα κλίμα
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης, συνεννόησης και εθιμοτυπίας.
Μέσα στην αγωγή περιλαμβάνονται αναληθή γεγονότα και ισχυρισμοί για
τους οποίους έχουν κινηθεί όλες οι νομικές ενέργειες και οι οποίοι έχουν
καταρριφθεί και απαντηθεί αναλυτικά. Τα αρμόδια δικαστήρια θα κρίνουν το
βάσιμο των ισχυρισμών τους και θα αποφασίσουν εάν θα ακυρωθούν οι
εκλογές αυτές.
Μέχρι να τελεσιδικήσει αυτή η αγωγή ακύρωσης -στην περίπτωση που
ευδοκιμήσει στον πρώτο βαθμό- θα έχει παρέλθει και η τριετής θητεία της
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•

•

παρούσας διοίκησης, αφού ασκηθεί έφεση, αφού βγει απόφαση για την έφεση,
αφού ασκηθεί αναίρεση στο Άρειο Πάγο και βγει η σχετική απόφαση. Υπό
την πίεση, ωστόσο, των πρωτοφανών αυτών φαινομένων για τον Οργανισμό
μας, με απόφαση της πλειοψηφίας του Δ.Σ., προκηρύξαμε για τον Οκτώβριο
2017 νέες εκλογές για λόγους αρχής, αλλά και προκειμένου να
προστατεύσουμε τα συμφέροντα της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και την ομαλή
λειτουργία της.
Όσον αφορά την προσπάθεια αμαύρωσης της φήμης του Οργανισμού, για
όλες αυτές τις αναληθείς κατηγορίες, τόσο εγώ προσωπικά, όσο και η
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχουμε ασκήσει κατά του κ. Ν. Μπήτρου και του κ. Μ.
Στρόφαλη αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση και προσβολή, τόσο της
προσωπικότητάς μου, όσο και της φήμης του Οργανισμού.
Να σημειωθεί ότι για όλες τις κατηγορίες που έχουν εξαπολύσει τα μέλη της
«Διαφάνειας και Συνεργασίας για το πνευματικό δικαίωμα» τόσο
προεκλογικά, όσο κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. στις 16.6.2017, όσο και
μετεκλογικά, εναντίον εμού του ιδίου και των υπολοίπων μελών του Δ.Σ., όλο
αυτό το διάστημα από τον Μάιο 2017, ουδέποτε τηρήθηκε η νόμιμη
διαδικασία, δηλαδή η επίσημη και επώνυμη καταγγελία με προσκόμιση
στοιχείων ενώπιον του ΟΠΙ.

Επειδή η καταγγελία που κατατέθηκε στον ΟΠΙ από τον κ. Τ. Κατοπόδη, μέλος
του συνδυασμού «Διαφάνεια κλπ.», την Παρασκευή 6/10/2017, θεωρείται
προσχηματική. Η δε κατάθεσή της, λίγο πριν τις εκλογές της 17ης Οκτωβρίου,
έγινε ακριβώς ως κίνηση εντυπωσιασμού, με τη μορφή απάντησης στην ερώτησή
μας: Αν η «Διαφάνεια» έχει στοιχεία για κακοδιαχείριση -όπως συνεχώς μας
κατηγορούν δημόσια εδώ και έξι μήνες- για ποιόν λόγο, από τον Μάιο του 2017,
όπου τα μέλη της ξεκίνησαν τις δημόσιες, συκοφαντικές επιθέσεις τους, δεν έκαναν
καταγγελία στον ΟΠΙ που είναι η νόμιμη οδός; Έπρεπε, λοιπόν, να καταθέσουν μία
καταγγελία πριν μας αντιμετωπίσουν σε νέες εκλογές. Διότι, αν δε γινόταν, τι θα
απαντούσαν στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης πάνω το ίδιο ερώτημά μας σε
λίγες μέρες;
•

Το σημαντικότερο είναι ότι η καταγγελία του κ. Τ. Κατοπόδη δεν αναφέρει
τίποτα για κακοδιαχείριση στον Οργανισμό μας, ούτε προσκομίζει αντίστοιχα
σχετικά στοιχεία. Αναφέρεται σε
διάφορα θέματα ερμηνείας του
Καταστατικού, τα οποία θα απαντηθούν λεπτομερώς και θα καταρριφθούν.
Επιπλέον, όλα τα επιχειρήματα που αναφέρονται στην καταγγελία προς τον
ΟΠΙ, παρουσιάστηκαν από τον κ. Κατοπόδη και άλλους εκπροσώπους της
«Διαφάνειας κλπ.» στη Γενική Συνέλευση της 16η Δεκεμβρίου 2017. Το
εκλογικό σώμα δεν συμφώνησε με τα επιχειρήματα αυτά, όπως φάνηκε
καθαρά από το αποτέλεσμα των δημοκρατικών αρχαιρεσιών.

Επειδή μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης, όσον αφορά την καταγγελία
του κ. Τ. Κατοπόδη, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ περιμένει την οριστική απόφαση του
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εποπτεύοντος κρατικού φορέα όλων των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης και
την αμετάκλητη δικαίωση της παρούσης διοίκησης, για την έως τώρα διαχείριση των
υποθέσεων του Οργανισμού με βάση το Καταστατικό και τη σχετική νομοθεσία,
Επειδή οι ανυπόστατες κατηγορίες της «Διαφάνειας» αποτέλεσαν όντως σημείο
αναφοράς για όσους μάχονται την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και έδωσαν τροφή στους
ανταγωνιστές μας να σπιλώσουν το κύρος μας και να επηρεάσουν συναδέλφους μας
αρνητικά, ώστε να μην εισέλθουν ως μέλη στον Οργανισμό μας, τη στιγμή που η
ΑΕΠΙ είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα οδηγηθεί σε χρεωκοπία.
Επειδή, εν μέσω αυτών τέτοιων συνθηκών και εξελίξεων, δεν πρέπει να χάσουμε
άλλον πολύτιμο χρόνο και ενέργεια σε προετοιμασία διχαστικών εκλογών και επειδή
το κοινό μας συμφέρον ως Οργανισμός είναι πάνω από εσωτερικές διαμάχες και
«κομματικές» ή προσωπικές συγκρούσεις,

Κρίναμε αναγκαίο η Γενική Συνέλευση να πάρει την απόφαση για την
ημερομηνία των νέων εκλογών.
Επομένως, σας ενημερώνουμε ότι:
Η πλειοψηφία του Δ.Σ. του Οργανισμού αποφάσισε την 16η Οκτωβρίου 2017 να
αναβάλει τις εκλογές του Οκτωβρίου μέχρι να αποφασίσει για την
πραγματοποίησή τους
η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση της
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ως το ανώτατο διοικητικό όργανο του Οργανισμού), η
οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2017 (θα λάβετε σχετική
πρόσκληση).
Συνεπώς, αναβάλλονται προσωρινά οι εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για
τις 17 Οκτωβρίου 2017 (24 Οκτωβρίου 1η επαναληπτική και 31 Οκτωβρίου 2η
επαναληπτική) μέχρι να προκύψει σχετική απόφαση από την ΤΑΚΤΙΚΗ ετήσια
Γ.Σ. του Δεκεμβρίου 2017.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει άμεσα σεβαστή και αποδεκτή.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Τώρα επιτείνεται ο δεκαετής αγώνας της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ να καθιερωθεί στην
ευρύτερη αγορά ως ένας υγιής και ανεπτυγμένος ελληνικός Οργανισμός, αντάξιος να
σταθεί απέναντι στις νέες προκλήσεις και να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων των
Ελλήνων δημιουργών.
Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ γεννήθηκε μέσα από την ιστορική ΕΜΣΕ, όπου μία ομάδα
Ελλήνων καταξιωμένων δημιουργών με προσωπικό κόστος, όραμα και αγώνα
προσπάθησαν να εναντιωθούν στο μονοπώλιο της ΑΕΠΙ, αλλά και σε κάθε
μελλοντικό μονοπώλιο εις βάρος του ελληνικού μουσικού ρεπερτορίου.
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Στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης τα ιδρυτικά μέλη της
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ προσπάθησαν να καθιερώσουν τη συλλογική διαχείριση των
πνευματικών δικαιωμάτων στη χώρα μας, μέσω ενός αξιόπιστου, μη κερδοσκοπικού
Οργανισμού που να διοικείται και να ελέγχεται από τα ίδια του τα μέλη.
Ο Οργανισμός μας πρέπει επιτέλους να δικαιωθεί για τους αγώνες που κατέβαλε
υπέρ των Πνευματικών Δικαιωμάτων και της Συλλογικής Διαχείρισης στην
Ελλάδα.
Το κοινό μας συμφέρον επιτάσσει προσαρμογή στις έκτακτες ανάγκες και
προκλήσεις που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της νόμιμης και απρόσκοπτης
λειτουργίας της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, αυτήν την κρίσιμη περίοδο, και στις οποίες θα
ανταποκριθούμε με αδιάλειπτη και συγκροτημένη εργασία, συντονισμένες δράσεις
και ενέργειες, συνέπεια και διαφάνεια.
Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς προς όλους σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΛΕΖΟΣ
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