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ΘΕΜΑ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Α) Να αναλάβει πρωτοβουλία για τη δημιουργία Οργανισμού
Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Πνευματικών
Δικαιωμάτων των δημοσιογράφων με τη διακριτική επωνυμία
«Ξενοφώντας». Να ενθαρρύνει, να συσπειρώσει και να προτρέψει
τους δημοσιογράφους πανελλαδικά (μέλη και μη μέλη) να
ενταχθούν σε αυτόν.
Β) Να εγκρίνει την εισήγηση της Ειδικής Γραμματέως κ. Μ.
Νικολάρα, η οποία έχει ως εξής:
«Τα θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας των δημοσιογράφων θα
αναδειχθεί σε κεντρικό ζήτημα του κλάδου το επόμενο διάστημα
λόγω των εξελίξεων που αναμένονται τόσο σε εθνικό επίπεδο, με
την ενσωμάτωση της Οδηγίας 790/2019, όσο και σε ευρωπαϊκό
όπου οι χώρες ενσωματώνουν επίσης της Οδηγία και οι μεγάλοι
Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης, τόσο των δημιουργών όσο και
των εκδοτών, ετοιμάζονται για τη σκληρή διαπραγμάτευση με τις
ψηφιακές πλατφόρμες που διαμοιράζουν ενημερωτικό περιεχόμενο.
Οι δημοσιογράφοι δεν έχουμε άλλη πολυτέλεια χρόνου να
καθυστερήσουμε την διεκδίκηση των πνευματικών μας δικαιωμάτων
τόσο από τις ισχύουσες πηγές όσο και από αυτές που θα
προκύψουν από την εφαρμογή της Οδηγίας.
Η βασική πηγή σήμερα είναι η εύλογη αμοιβή, δηλαδή ποσοστό από
τις πωλήσεις μηχανημάτων αναπαραγωγής. Όλοι οι εμπλεκόμενοι

στο χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας συμφωνούν ότι μετά την,
σχετικά πρόσφατη, προσθήκη των τάμπλετ, των λάπτοπ και των
κινητών τηλεφώνων, το ποσό της εύλογης αμοιβής μπορεί να
αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τα περίπου 10εκ ετησίως που
προκύπτουν σήμερα, αν γίνουν συντονισμένες και εντατικές
προσπάθειες από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης των
δημιουργών.
Τα ποσά που θα προκύψουν από τις ψηφιακές πλατφόρμες δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθούν αυτή τη στιγμή, ούτε και ο τρόπος που
θα διανεμηθούν ανάμεσα σε δημιουργούς και εκδότες. Με βάση
ωστόσο τους δυσθεώρητους τζίρους που δημοσιοποιούν οι
πλατφόρμες είναι ασφαλές να προβλέψουμε ότι το οικονομικό
διακύβευμα δεν θα είναι διόλου αμελητέο. Στον ψηφιακό κόσμο
που έχει εμπορευματοποιηθεί σε ασύλληπτο βαθμό, η δουλειά μας
παράγει υπεραξία από την οποία επιβάλλεται να διεκδικήσουμε
δίκαιο μερίδιο που θα αντισταθμίσει σε κάποιο βαθμό, την
τεράστια οικονομική απώλεια που έχει υποστεί ο Τύπος ακριβώς
λόγω της θηριώδους ανάπτυξης των ψηφιακών μέσων.
Οι

δημοσιογραφικές

Ενώσεις

έχουμε

συμφωνήσει

ότι

είναι

απαραίτητο να προχωρήσουμε τάχιστα στην δημιουργία ενός
Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης που θα προστατεύει τα
πνευματικά δικαιώματα των δημοσιογράφων, θα διαπραγματεύεται,
θα συλλέγει και θα διανέμει στους δικαιούχους τα ποσά που
προκύπτουν από την χρήση των έργων τους. Τέτοια σχήματα
ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρακτική.
Σας παρουσιάζουμε λοιπόν σήμερα ένα σχέδιο καταστατικού, το
οποίο βασίζεται στα προβλεπόμενα στον νόμο του 2017 που διέπει
την λειτουργία των ΟΣΔ, στον νόμο του 1993 για την πνευματική
ιδιοκτησία καθώς και σε καταστατικά άλλων ΟΣΔ.
Συνοπτικά, οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης διέπονται από
τις συνεταιριστικές αρχές. Τα μέλη είναι ίσα και έχουν
δικαίωμα ενεργούς συμμετοχής στις κρίσιμες αποφάσεις, μέσω των
Γενικών Συνελεύσεων αλλά και το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι. Διοικούνται από αιρετό Δ.Σ. και ισχυρό Εποπτικό

Συμβούλιο που επίσης εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία.
Προτείνουμε το Δ.Σ. να έχει 7 μέλη και το Εποπτικό 5. Περιττό
να προσθέσω ότι πρόκειται για νομικές οντότητες απολύτως
ανεξάρτητες από τις συνδικαλιστικές Ενώσεις. Στην περίπτωσή
μας, όπως και σε πολλές άλλες κατηγορίες δημιουργών, οι
Ενώσεις αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία, αξιοποιούν τον μηχανισμό
τους ως αφετηρία, στελεχώνουν μια προσωρινή διοίκηση και ο
Οργανισμός αφού πάρει άδεια λειτουργίας και πραγματοποιήσει
τις πρώτες αρχαιρεσίες είναι απολύτως ανεξάρτητος και
αυτοδιοίκητος.
Στον Οργανισμό μπορούν να εγγραφούν όλοι οι συνάδελφοι απ’ όλη
την Ελλάδα, με τους όρους που προβλέπει το καταστατικό
προκειμένου να τεκμηριωθεί η δημοσιογραφική τους ιδιότητα,
καθώς και οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι. Η ΕΣΗΕΑ θα
καταβάλει, για τα μέλη της, το αντίτιμο της εγγραφής και της
συνεταιριστικής μερίδας. Η ΕΣΗΕΑ θα κάνει δωρεά στον Οργανισμό
το αρχικό κεφάλαιο. Ως έδρα θα οριστεί αρχικά το κτήριο της
Ακαδημίας. Για αρχή μια από τις μικρές αίθουσες του 7 ου θα
εξυπηρετήσει τις ανάγκες.
Η επωνυμία
Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημοσιογράφων, «ΞΕΝΟΦΩΝ».
Αρκετοί μελετητές ισχυρίζονται πως αν ζούσε στην σύγχρονη
εποχή ο Ξενοφώντας θα ήταν ένας επιτυχημένος δημοσιογράφος.
Τα επόμενα βήματα
–
Αφού εγκρίνουμε το Καταστατικό το καταθέτουμε στο
Πρωτοδικείο με ιδρυτικά μέλη τους συναδέλφους από τα Δ.Σ. των
Ενώσεων που το επιθυμούν.
–
Γίνεται η πρώτη Γ.Σ. των ιδρυτικών μελών και
αποφασίζεται η συγκέντρωση μελών μέσω της διαδικασίας ανάθεσης
που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό. Ορίζεται προσωρινή
Διοικούσα επιτροπή η οποία θα επιβλέψει την συγκρότηση φακέλου
και μελέτης βιωσιμότητας προκειμένου να κατατεθεί στον

Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας αίτηση άδειας λειτουργίας.
–
Η αποδοχή εγγραφών
γίνεται από την Γ.Σ. που
απαρτίζεται αρχικά από τα ιδρυτικά μέλη.
–
Όταν συγκεντρωθεί ικανός αριθμός μελών και πάρουμε
την άδεια από τον ΟΠΙ θα συγκληθεί η Γ.Σ. προκειμένου να
γίνουν πιθανές τροποποιήσεις στο καταστατικό και βέβαια
εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. και του Εποπτικού
Συμβουλίου. Κατ’ εξαίρεση σε αυτή την πρώτη Γ.Σ., μετά την
Διοικούσα Επιτροπή, θα μπορούν όλοι να θέσουν υποψηφιότητα για
τα Όργανα διοίκησης».

Γ) Να εγκρίνει το προτεινόμενο σχέδιο Καταστατικού Λειτουργίας
του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των
Πνευματικών Δικαιωμάτων (επισυνάπτεται στα πρακτικά το σχετικό
έγγραφο).
Δ) Την έκδοση ανακοίνωσης με το ακόλουθο περιεχόμενο
https://www.esiea.gr/istoriki-apofasi-i-dimioyrgia-toy-gia/:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συζήτησε σχέδιο
καταστατικού λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης
και Προστασίας των Πνευματικών Δικαιωμάτων των δημοσιογράφων,
ο οποίος συστήνεται με την προτροπή και τη στήριξη των
δημοσιογραφικών Ενώσεων.
Η δημιουργία του «Ξενοφώντα»
αποτελεί ιστορική απόφαση, καθώς οι δημοσιογράφοι θα
διεκδικήσουν επιτέλους συγκροτημένα και αποτελεσματικά τα
πνευματικά τους δικαιώματα με βάση τις ισχύουσες πηγές αλλά
και αυτές που προκύπτουν από την ευρωπαϊκή οδηγία 790/2019, η
οποία αναμένεται να ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία το
αμέσως επόμενο διάστημα.
Οι αλλαγές που επέρχονται στον τομέα της πνευματικής
ιδιοκτησίας στην ενιαία ψηφιακή αγορά είναι τεράστιας σημασίας
και ικανές, με σωστή και διαφανή διαχείριση, να αναπληρώσουν

τμήμα της συντριπτικής απώλειας που έχει δεχθεί ο κλάδος του
Τύπου με την επικράτηση των ψηφιακών Μέσων. Οι δημοσιογράφοι
όλων των μέσων, εντύπων, ηλεκτρονικών και διαδικτυακών,
δικαιούνται δίκαιο μερίδιο από τα δυσθεώρητα κέρδη των μεγάλων
ψηφιακών πλατφορμών που διανέμουν ενημερωτικό περιεχόμενο και,
έως σήμερα, είναι η μόνη κατηγορία δικαιούχων που δεν έχουν
δικό τους Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα οι δημοσιογράφοι όλης της Ελλάδας
θα κληθούν να ενταχθούν στον νέο Οργανισμό, ο οποίος θα
διοικείται ανεξάρτητα από τις Ενώσεις, με συμμετοχή όλων των
μελών του στις κρίσιμες αποφάσεις και αρχαιρεσίες για την
εκλογή του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου.
Προχωράμε όλοι μαζί για την διεκδίκηση της προστιθέμενης αξίας
που παράγει η δουλειά μας μέσω της εκθετικής αναπαραγωγής της
στο διαδίκτυο και συμμετέχουμε ισότιμα και από ισχυρή θέση,
μέσω του δικού μας Οργανισμού,
στις επικείμενες κρίσιμες
διαπραγματεύσεις με τις μεγάλες πλατφόρμες σε ευρωπαϊκό
επίπεδο».
Ε) Το θέμα των Πνευματικών Δικαιωμάτων και του Οργανισμού
Συλλογικής Διαχείρισης να τεθεί στην ημερήσια διάταξη της
επόμενης Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΗΕΑ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ., όσον αφορά στον ανασχεδιασμό της ιστοσελίδας της
ΕΣΗΕΑ και σε συνέχεια της συνεδρίασης υπ’ αρ. 80/20-7-21 όπου
κατέστη σαφές ότι η παραμετροποίηση της ιστοσελίδας με τη
διατήρηση του ίδιου template κρίνεται μη ικανοποιητική:
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία να εγκρίνει ποσό για την
αγορά νέου template και τον ανασχεδιασμό του εικαστικού
της ιστοσελίδας της ΕΣΗΕΑ.
Λαμβάνοντας υπόψη και τις επισυναπτόμενες προσφορές των

εταιρειών WebOlution, DataHost, AS-global που αναζήτησε
και συγκέντρωσε ο κ. Μαυράκης, εγκρίνει κατά πλειοψηφία
να αναλάβει τον ανασχεδιασμό του εικαστικού της
ιστοσελίδας η εταιρεία «WebOlution», η οποία κατέθεσε
την οικονομικότερη προσφορά ύψους 3.500 ευρώ, πλέον
Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις επιστολές μελών και την εισήγηση
του Ταμία κ. Μ. Διόγου, αποφασίζει ομόφωνα την κατ’ εξαίρεση
χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε δύο μέλη της ΕΣΗΕΑ που
αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα διαβίωσης.

