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Νέος Γενικός Διευθυντής ο κ. Γιάννης Σταθακόπουλος

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

Η Αυτοδιαχείριση ανακοινώνει τον διορισμό νέου μόνιμου Γενικού Διευθυντή στον Οργανισμό, του κ.
Γιάννη Σταθακόπουλου, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από σήμερα, Παρασκευή 22
Φεβρουαρίου 2019. Ο κ. Σταθακόπουλος έχει μεγάλη διοικητική εμπειρία στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών, των μέσων ενημέρωσης και της ψηφιακής αγοράς.
Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Σταθακόπουλος δήλωσε: "Είμαι ενθουσιασμένος που
αναλαμβάνω τα ηνία του Οργανισμού σε αυτήν τη δύσκολη εποχή για την ελληνική αγορά. Το όραμά μου
είναι η Αυτοδιαχείριση να καταστεί ένας σύγχρονος, οικονομικά αυτοδύναμος ΟΣΔ, ο οποίος θα λειτουργεί
με αξιοπιστία, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, θεμελιώνοντας αξιόπιστες σχέσεις μεταξύ δημιουργών,
χρηστών, άλλων ΟΣΔ, καθώς και της Πολιτείας."
Ο κ. Σταθακόπουλος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του κ. Declan Rudden, ο οποίος ήταν ο προσωρινός
Γενικός Διευθυντής της Αυτοδιαχείρισης τους τελευταίους έξι μήνες.
Καθώς η θητεία του στην Αυτοδιαχείριση πλησιάζει στο τέλος της, ο κ. Rudden δήλωσε: "Είμαι
υπερήφανος για το πλήθος επιτευγμάτων της Αυτοδιαχείρισης τους τελευταίους έξι μήνες. Το ρεπερτόριο
που αντιπροσωπεύει ανήλθε θεαματικά χάρη στον αυξημένο αριθμό των μελών του και στις 60 περίπου
συμφωνίες αμοιβαιότητας που υπογράφηκαν με ομόλογους Οργανισμούς του εξωτερικού. Μέσω της
υποστήριξης της CISAC, η Αυτοδιαχείριση δημιούργησε 60 νέες θέσεις εργασίας σε κομβικά τμήματα, όπως
το Τμήμα Αδειών Δημόσιας Εκτέλεσης, η Τεκμηρίωση, τα Μηχανικά Δικαιώματα και οι Οικονομικές
Υπηρεσίες. Επιπλέον, σημαντικές επενδύσεις έγιναν σε τεχνολογική υποδομή και σε λογισμικό.
Συγκεκριμένα, αναβαθμίσαμε το σύστημα τεκμηρίωσης και διανομής, το οποίο υλοποιείται από μια
εξαιρετική ελληνική εταιρεία πληροφορικής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό της Αυτοδιαχείρισης
που εργάστηκε πολύ σκληρά σε δύσκολες συνθήκες για να δημιουργήσει μία μακροπρόθεσμη, βιώσιμη λύση
για τη συλλογική διαχείριση στην Ελλάδα. Είναι, φυσικά, λυπηρό το γεγονός ότι το θέμα της ενότητας των
Ελλήνων δημιουργών εξακολουθεί να παραμένει ανεπίλυτο έως σήμερα. Είμαι βέβαιος ότι ο διορισμός του
κ. Σταθακόπουλου θα συμβάλει στη βαθμιαία εξομάλυνση του αρνητικού κλίματος στην αγορά και θα
ενθαρρύνει πολύ περισσότερους Δημιουργούς και Εκδότες να ενταχθούν στο δυναμικό της
Αυτοδιαχείρισης."

