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Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Χριστός Ανέστη, Χρόνια Πολλά, με τις θερμές μας ευχές για υγεία και καλή δύναμη στο δύσκολο έργο
που επιτελείτε.
Εκφράζουμε και εμείς με ειλικρίνεια τα συγχαρητήριά μας για τον τρόπο που διαχειρίζεστε την πανδημία
στην Ελλάδα, έχοντας προστατεύσει τον πληθυσμό της χώρας μας με τις θαρραλέες αποφάσεις σας.
Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, είναι Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων
Συνθετών και Στιχουργών στην Ελλάδα, ο μόνος ελληνικός οργανισμός που είναι μέλος της
Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (CISAC) και ως συνεταιρισμός
διοικείται και εποπτεύεται από τους ίδιους τους δημιουργούς.
Ο κλάδος των απασχολουμένων στη μουσική, είναι αυτός που πλήττεται περισσότερο από όλους αυτές
τις δύσκολες ώρες, δεδομένου ότι ήδη τα τελευταία έτη βιώνουμε μια μεγάλη κρίση με συρρίκνωση των
εισοδημάτων μας, από τον κατακερματισμό της αγοράς της συλλογικής διαχείρισης μουσικών
πνευματικών δικαιωμάτων, την πειρατεία έργων μουσικής, από τη διαπασών χρήση των έργων στο
ψηφιακό περιβάλλον με ελάχιστα έσοδα, την εκμηδένιση των πωλήσεων φορέων ήχου αλλά και ήχου
και εικόνας.

Το κλείσιμο όλων των επιχειρήσεων όπου χρησιμοποιείται μουσική, έχει επιφέρει πραγματικά
οικονομική καταστροφή σε όλους τους δημιουργούς, που περιμένουν από τη δημόσια εκτέλεση των
μουσικών έργων τους, να λάβουν κάποιο έσοδο από τα πνευματικά τους δικαιώματα.
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ζητούμε την προσωπική σας παρέμβαση, προκειμένου τα αρμόδια Υπουργεία να δώσουν άμεσες λύσεις
στα κάτωθι αιτήματα του Οργανισμού μας, εναρμονισμένα με τα αιτήματα της πλειοψηφίας των
απασχολουμένων με τη μουσική:
1. Άμεση ενίσχυση των εν ενεργεία Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης που δεν συμπεριλήφθηκαν στο
κονδύλι των 15.000.000,00 €, με κριτήρια αναλογικά βάσει εσόδων του έτους 2019 και απωλειών το
2020.
2. Επέκταση του επιδόματος των 800 ευρώ σε όλα τα μέλη των εν ενεργεία οργανισμών συλλογικής
διαχείρισης (συνθέτες, στιχουργούς, κληρονόμους και λοιπούς δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων,
ακόμα και εκείνων που αμείβονται με τίτλο κτήσης) και τα οποία θα σας ταυτοποιήσουν οι αντίστοιχοι
οργανισμοί και για δυο τουλάχιστον μήνες.
3. Διακοπή πληρωμής ΦΠΑ στα δικαιώματα για τα έτη 2020 και 2021. Μείωση στη συνέχεια του ΦΠΑ
μόνιμα για όλο τον χώρο και δραστηριότητες που αφορούν στη Μουσική, όπως συναυλίες, ηχογραφήσεις
φυσικό προϊόν, υπηρεσίες streaming, είσπραξη και πληρωμή πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων
κλπ. να υπαχθούν στο 6% όπως κάθε άλλο πολιτιστικό αγαθό.
4. Επιδότηση όλων των επιχειρήσεων HORECA, που έκλεισαν υποχρεωτικά εξ αιτίας των μέτρων για
την αντιμετώπιση της πανδημίας, ώστε να ανταποκριθούν στην πληρωμή δικαιωμάτων στους ΟΣΔ χωρίς
νομικές ενέργειες για την είσπραξή τους.
5. Δημιουργία υπό την εποπτεία σας έκτακτου Ταμείου Υποστήριξης των απασχολουμένων στη μουσική
αγορά και δικαιούχων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων με τη χρηματοδότηση πόρων του
ευρύτερου δημοσίου τομέα ή και πολιτιστικών χορηγιών (ν. 3525/2007(ΦΕΚ16/Α/26.01.2007, όπως
ισχύει).
6. Να καταργηθεί η εφαρμογή του ορίου 20% για το ύψος των διαχειριστικών εξόδων (άρθρ. 18 παρ. 3
ν. 4481/2017).
7. Να δοθεί παράταση σε προθεσμίες που θέτει η οικεία νομοθεσία στους οργανισμούς συλλογικής
διαχείρισης, με τη μορφή αστικών συνεταιρισμών, για τη διενέργεια πράξεων, που πρέπει να γίνουν
προσεχώς (όπως σύνταξη και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική
Συνέλευση των μελών μας, δημοσίευση της έκθεσης διαφάνειας) λόγω των δυσκολιών στην εργασία
μας με το κλείσιμο των γραφείων και την αναστολή εργασίας υπαλλήλων καθώς και με την αδυναμία
σύγκλησης των γενικών συνελεύσεών μας.
8. Να μην καταβάλουν οι οργανισμοί το 1% από τα πνευματικά κ αι συγγενικά δικαιώματα στον ΟΠΙ
τουλάχιστον για τα έτη 2019 και 2020.
9. Άμεση πληρωμή από όλους τους κρατικούς και δημοτικούς φορείς των πνευματικών και συγγενικών
δικαιωμάτων προς τους ΟΣΔ των δικαιούχων των ετήσιων εύλογων αμοιβών.

10. Ειδική, έστω μερική, Αποζημίωση για όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις που ακυρώθηκαν
από τις ματαιωμένες εκδηλώσεις του περασμένου καρναβαλιού μέχρι τον Αύγουστο του 2020.
11. Να προτρέψετε τους Ραδιοφωνικούς και Τηλεοπτικούς Σταθμούς, που συνεχίζουν ακώλυτα να
μεταδίδουν πρόγραμμα, να λάβουν τις απαιτούμενες άδειες για τη χρήση των έργων μας και να
καταβάλουν άμεσα την οφειλόμενη αμοιβή των δικαιωμάτων στους Οργανισμούς Συλλογικής
Διαχείρισης.
12. Επικοινωνία εκπροσώπων του Οργανισμού μας με συνεργάτες σας για να υποστηρίξουμε την
αποτελεσματικότητα των μέτρων που αιτούμεθα με την παρούσα.
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
O Πολιτισμός και οι άνθρωποι που τον υπηρετούν αποτελούν μέρος της λύσης που οραματίζεστε για
την επανάκαμψη της χώρας -και όχι μέρος του προβλήματος-, στην οποία μπορούν να συμβάλουν με
αλληλεγγύη, με αυτενέργεια και αειφόρο δημιουργικότητα, ώστε να βγούμε νικητές από αυτήν την κρίση
με υψηλό ηθικό και ενισχυμένη κοινωνική συνοχή.
Αυτές τις δύσκολες ώρες, η μουσική είναι ψυχαγωγία, ανακούφιση, αισιοδοξία, γαλήνη και δύναμη για
κάθε συμπολίτη μας, που σήμερα έχει απομονωθεί από τον κοινωνικό του περίγυρο. Με τη μουσική,
ζούμε ταυτόχρονα το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας και γι’ αυτό αποτελεί και τη σημαντικότερη
έκφανση διαχρονικά του Πολιτισμού μας.
Με τη δική Σας υποστήριξη και καθοδήγηση είμαστε βέβαιοι ότι η Πολιτεία θα υιοθετήσει τα αιτήματά
μας, δεδομένου ότι ενισχύονται οι Έλληνες δημιουργοί της μουσικής, που βιοπορίζονται από τα
πνευματικά τους δικαιώματα, ώστε να αντιμετωπίσουν με αξιοπρέπεια τις συνθήκες κινδύνου για την
επαγγελματική τους απασχόληση και την οικονομική τους επιβίωση.
Προσδοκώντας στην θετική ανταπόκριση εκ μέρους Σας για τα ως άνω αιτήματά μας.
Με τιμή
Για την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

