ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
στη Γενική Συνέλευση Δεκεμβρίου 2018
Με ταχύτατους ρυθμούς και σταθερό πλάνο αναπτύσσεται ο Οργανισμός

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο
«Τιτάνια», η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Αυτοδιαχείρισης, στην
οποία συμμετείχαν συνθέτες, στιχουργοί, κληρονόμοι δικαιωμάτων και εκδότες
μουσικής που προσήλθαν αθρόα για να ενημερωθούν για τις πρόσφατες εξελίξεις και
να λάβουν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του Οργανισμού.
Όπως τόνισε κατά την έναρξη της Συνέλευσης ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Ηλίας Φιλίππου,
το Πνευματικό Δικαίωμα πρέπει να υπερβεί σύντομα τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει και να βρει πάλι τη θέση που του αναλογεί στην ελληνική αγορά,
προκειμένου οι δημιουργοί να μπορούν να αμείβονται με δίκαιο και διαφανή τρόπο
και να αφιερωθούν απερίσπαστοι στο έργο τους, τη μουσική δημιουργία.
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, ο Γενικός Διευθυντής της Αυτοδιαχείρισης κ.
Declan Rudden αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόοδο που έχει συντελεστεί στον
Οργανισμό μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε επίπεδο
διακυβέρνησης, επιχειρησιακής & λειτουργικής ανάπτυξης και τεχνολογικών
υποδομών. Στη συνέχεια, έγινε παρουσίαση του 5ετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου
(Business Plan), καθώς και της Δανειακής Σύμβασης με τη CISAC από την Εκτελεστική
Ομάδα του κ. Rudden. Ακολούθησαν παρεμβάσεις και ερωτήσεις και μετά από
ανοιχτή ψηφοφορία, εγκρίθηκαν ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση τόσο το
Επιχειρησιακό Σχέδιο, όσο και η Δανειακή Σύμβαση με την Παγκόσμια
Συνομοσπονδία Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης.
Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλάμβανε, επίσης, μεταξύ άλλων, την
έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Διαφάνειας για το 2017, του Απολογισμού, του
Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης 2017, καθώς και την απαλλαγή από την
ευθύνη των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου για το διάστημα
από 1.1.17 έως 16.6.17, καθώς και για το διάστημα από 16.6.17 έως 31.12.17.

Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία, με την οποία εγκρίθηκαν κατά μεγάλη
πλειοψηφία οι Οικονομικές Καταστάσεις 2017, καθώς και η απαλλαγή από την
ευθύνη των μελών του ΔΣ και ΕΣ για όλο το 2017.
Στην ομαλή διεξαγωγή της όλης διαδικασίας συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, και ο
πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Χρήστος Αλεξόπουλος, ο οποίος συντόνισε τη συζήτηση
που ακολούθησε των παρουσιάσεων, πριν από τη μυστική ψηφοφορία, καθώς και ο
πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής κ. Γιώργος Οικονόμου και τα άλλα μέλη της
επιτροπής, πάντα με την αρωγή της οργανωτικής ομάδας της Αυτοδιαχείρισης και
ειδικά του Νομικού της Τμήματος.
Νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιανουάριο 2019, για
την οποία τα μέλη της Αυτοδιαχείρισης θα λάβουν σχετική πρόσκληση.
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