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Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Σας γράφω εκ μέρους του Διεθνούς Φόρουμ Ανεξάρτητων Εκδοτών Μουσικής
(IMPF), του οργανισμού που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ανεξάρτητων εκδοτών
μουσικής, μονοπρόσωπων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παγκοσμίως. Με την
επιστολή αυτή, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις απόψεις μας σχετικά με τις
τρέχουσες εξελίξεις στη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων στην Ελλάδα.
Το IMPF γνωρίζει ότι η οντότητα AUTODIA (ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ήδη λειτουργεί
στην ελληνική αγορά, αδειοδοτεί και διανέμει, με άδεια από την κυβέρνηση, και έχει
συμβάσεις αμοιβαιότητας με άλλους οργανισμούς, συμβάσεις οι οποίες εν μέρει
υποστηρίχθηκαν χάρη στην παρέμβαση του IMPF την περασμένη χρονιά.
Επιπλέον, το IMPF γνωρίζει τη δέσμευση της CISAC (της Παγκόσμιας
Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών και Συνθετών) να
αναπτύξει πλήρως την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ και να επενδύσει στις λειτουργίες της, να
τη φέρει στα διεθνή επίπεδα και να την καταστήσει ως τον οργανισμό που θα έχει την
ευθύνη της είσπραξης των δικαιωμάτων στην Ελλάδα.
Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η ορθή προσέγγιση και υποστηρίζουμε πλήρως τη CISAC,
καθώς διαθέτει τη σωστή εμπειρογνωμοσυνη και μπορεί να κανονίσει ώστε οι
κατάλληλοι άνθρωποι να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
και να την κάνουν να επιτύχει. Είναι επιτακτική ανάγκη για τους ανεξάρτητους εκδότες
μουσικής να εστιάσουν σε μια μακροπρόθεσμη λύση για τη συλλογική διαχείριση στην
Ελλάδα και το IMPF είναι της άποψης ότι η CISAC μπορεί να βοηθήσει στην
πραγματοποίησή της.

Μας προβληματίζει, επομένως, το σχέδιο της κυβέρνησης σας να συστήσετε μια νέα,
κρατικά ελεγχόμενη υπηρεσία που θα λειτουργεί παράλληλα. Από την εμπειρία μας
αλλού, αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη σύγχυση και θα επιτρέψει σε όσους δε θέλουν να
πληρώνουν τους δικαιούχους, να συνεχίσουν να κάνουν το ίδιο. Αντίστοιχα, σας
ζητούμε με σεβασμό να αποφύγετε να έχετε παρόμοιες οντότητες που θα αδειοδοτουν
για τα δικαιώματα των δημιουργών στην Ελλάδα.
Το IMPF αισθάνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να απευθύνει αυτό το αίτημα
επειγόντως και οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, που όλοι τους
είναι ανεξάρτητοι εκδότες μουσικής οι ίδιοι, θα είχε τη χαρά να σας συναντήσει
οποιαδήποτε στιγμή για περαιτέρω συζήτηση, εάν χρειάζεται. Έχουμε απολύτως
δεσμευτεί σε μια λύση που λειτουργεί προς όφελος όλων των δικαιούχων σε βάθος
χρόνου και πιστεύουμε ότι η CISAC είναι στη βέλτιστη θέση για να διασφαλίσει αυτό
το αποτέλεσμα.
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας, με εκτίμηση,
Pierre Mossiat, Πρόεδρος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
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