ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2018

Αγαπητά Μέλη, Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κοινοποιήθηκε στον οργανισμό μας η από 6.7.2018 επιστολή του ΥΠΠΟ σε ορθή
επανάληψη, με την οποία ξαφνικά τροποποιείται (!) η αρχική από 3.7.2018 επιστολή
του Γραφείου Υπουργού για την υπόθεση της καταγγελίας του Μάριου Στρόφαλη κατά
της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.
Υπενθυμίζουμε ότι η αρχική από 3.7.2018 επιστολή του ΥΠΠΟ ανέφερε ότι δεν
διαπιστώθηκε παράβαση. Η νέα επιστολή αναφέρει ότι δεν επιβλήθηκε πρόστιμο στον
οργανισμό μας, ενώ διαπιστώθηκε παράβαση (!) και παραπέμπει στο πρακτικό
συνεδρίασης του ΔΣ του ΟΠΙ.
Το πρακτικό ΔΣ του ΟΠΙ αναφέρει ωστόσο επί λέξει τα εξής :
«Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα θεωρεί ότι οι όροι minimum guarantee
(ελάχιστης εγγυημένης αμοιβής) σε συμβάσεις με δικαιούχους μέλη οργανισμών
Συλλογικής διαχείρισης μετά την ισχύ του ν.4481/2017 αντιβαίνουν στις διατάξεις του
νόμου και δεν θα πρέπει να υπάρχουν σε καμία σύμβαση οργανισμού συλλογικής
διαχείρισης. Στη συνέχεια κάνει δεκτή την εισήγηση της Διευθύντριας (η οποία
επισυνάπτεται στο παρόν) περί μη επιβολής κυρώσεων στην Αυτοδιαχείριση για την
περίοδο πριν την ισχύ του ν.4481/2017. Επίσης αποφάσισε να ενημερώσει την
Αυτοδιαχείριση ότι σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμη όροι minimum guarantee σε
συμβάσεις με δικαιούχους – μέλη της, να τους απαλείψει άμεσα και να ενημερώσει
σχετικά τον ΟΠΙ».
Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ενημερώνει τα μέλη της:

1. Η καταγγελία του κ.Στρόφαλη στον ΟΠΙ (μαζί με την συμπληρωματική του δήλωση
συνολικά 43 σελίδες!) αναφερόταν τουλάχιστον σε 15 υποτιθέμενες παραβιάσεις εντός
της Αυτοδιαχείρισης, οι οποίες όπως αποδείχθηκε κατέπεσαν πανηγυρικά.
2. Ο ΟΠΙ απέστειλε την με αρ.πρωτ. 335237/6.6.2018 επιστολή του προς την
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ με την οποία μας ενημέρωσε ότι θα πρέπει να απαλειφθούν οι
όροι περί minimum guarantee από τις συμβάσεις ανάθεσης, εάν υπάρχουν. Η επιστολή
αυτή δεν αναφερόταν στην καταγγελία του κ.Στρόφαλη ή σε οποιαδήποτε άλλη
καταγγελία. Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ συμμορφώθηκε άμεσα με την εν λόγω σύσταση
του ΟΠΙ και προέβη σε απάλειψη των όρων αυτών από τις συμβάσεις.
3. Σχετικά με τον όρο minimum guarantee, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, εδώ και έναν χρόνο
περίπου, είχε ήδη αποφασίσει να καταργηθούν οι συμβάσεις με τον όρο minimum
guarantee, με την από 12.5.2017 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ, στο οποίο συμμετείχε και
ο κ.Στρόφαλης ως τότε Γενικός Γραμματέας (!).
Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι θα συνεχίσει άοκνα τον
αγώνα της για την ταχεία ανάπτυξή της σε έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συλλογικής
Διαχείρισης, έχοντας πλέον στο πλευρό της την πλήρη στήριξη της CISAC, παρά την
προσπάθεια πολλών να παρακωλύσουν την εύρυθμη λειτουργία της σε αυτή την τόσο
κρίσιμη περίοδο για το πνευματικό δικαίωμα στη χώρα μας.
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