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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Αξιότιμη κυρία Διευθύντρια, 

 

Με την επιστολή μας αυτή επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας ένα σοβαρό ζήτημα της 

αρμοδιότητάς σας που απασχολεί την Περιφερειακή Τηλεόραση της χώρας και να 

ζητήσουμε την αρωγή σας για την αντιμετώπισή του. 

Επιθυμούμε κατ’ αρχήν και εκ των προτέρων να σας διαβεβαιώσουμε ότι τόσο η Ένωσή μας 

όσο και οι μεγαλύτεροι και εγκυρότεροι Τ/Σ της Περιφέρειας που εκπροσωπεί, κινούμαστε 

απόλυτα μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και προσπαθούμε, 

καταβάλλοντας πολλές φορές υψηλό τίμημα, να είμαστε συνεπείς προς τις υποχρεώσεις 

μας.  

Ειδικότερα, όπως έχουμε έμπρακτα αποδείξει, σεβόμαστε την Πνευματική ιδιοκτησία και 

τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα των δημιουργών και λοιπών συντελεστών των 

πνευματικών έργων και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να είμαστε συνεπείς 

απέναντί τους. 

Όμως επειδή και οι δικές μας δυνατότητες δεν είναι ανεξάντλητες, αντίθετα είναι 

εξαιρετικά περιορισμένες λόγω της κρίσης, κάπου πρέπει να τεθεί κάποιο όριο γιατί η 

κατάσταση τείνει να καταστεί ανεξέλεγκτη! Κάθε τόσο εμφανίζονται διάφοροι Οργανισμοί 

Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Συνθέτες, Στιχουργοί, 

Μουσικοί, Τραγουδιστές, Δισκογραφικές Εταιρείες, Σκηνοθέτες, Σκηνογράφοι, Θεατρικοί 

Συγγραφείς, Σκηνογράφοι, Ενδυματολόγοι, Μοντέρ κλπ), πολλοί εκ των οποίων 

εκπροσωπούν την ίδια κατηγορία δημιουργών και προσκομίζουν διάφορα αμοιβολόγια 

που μόνοι τους έχουν αποφασίσει και προσδιορίσει χωρίς καμιά διαβούλευση ή 

στοιχειώδη έστω συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους απαιτώντας με απειλή δικαστικών 

διώξεων μάλιστα, ο καθένας και ένα ποσοστό επί του τζίρου των επιχειρήσεών μας! 



Αν αυτές οι απαιτήσεις αθροιστούν και προστεθούν σε αυτές και οι λοιπές ισχύουσες ή 

επαπειλούμενες φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές μας επιβαρύνσεις, τότε 

αντιλαμβάνεστε ότι πλέον έχουνε να κάνουμε όχι μόνο με παράλογες απαιτήσεις αλλά με 

ανεξέλεγκτες και εκτός ορίων καταστάσεις! 

Απευθυνόμαστε λοιπόν σε σας ως τον κατά νόμο αρμόδιο Οργανισμό, εποπτεύοντα τη 

λειτουργία όλου του συστήματος προστασίας των πνευματικών και συγγενικών 

δικαιωμάτων και θα επιθυμούσαμε να έχουμε έγκυρες απαντήσεις επί των εξής 

ερωτημάτων: 

- Με ποια διαδικασία ορίζονται τα αμοιβολόγια όλων αυτών των Οργανισμών 

Συλλογικής Διαχείρισης των Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων; 

- Είναι νοητό, επιτρεπτό και νόμιμο να καλούμαστε ως χρήστες να προσχωρήσουμε 

υποχρεωτικά, εκόντες- άκοντες, σε μια Σύμβαση της οποίας τους όρους δεν έχουμε 

όχι μόνο συμφωνήσει και αποδεχτεί αλλά ούτε καν συζητήσει; 

- Είναι επιτρεπτό και νόμιμο να εμφανίζονται δύο εκπρόσωποι της ίδια κατηγορίας 

δημιουργών (π.χ ΑΕΠΙ- Αυτοδιαχείριση) και να απαιτούν από μας ξεχωριστή αμοιβή 

επί του τζίρου μας, σημαντικού ύψους μάλιστα; Τι γίνεται αν εμφανιστεί και τρίτος 

και τέταρτος Οργανισμός για τους ίδιους δημιουργούς; 

- Υπάρχει κάποιο ανώτατο όριο στις απαιτήσεις από όλα αυτά τα αμοιβολόγια; Γιατί 

αν αθροιστούν όλα μαζί, θα πρέπει οι Τ/Σ της Περιφέρειας να λειτουργούν μόνο και 

μόνο για να πληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις. 

- Υπάρχει και αν ναι ποια, δυνατότητα παρέμβασης του Ο.Π.Ι, του Υπουργείου 

Πολιτισμού ή άλλης δημόσιας αρχής για τον εξορθολογισμό του όλου συστήματος 

καθορισμού των αμοιβών ή θα είμαστε ως χρήστες εκτεθειμένοι και απροστάτευτοι 

στις υπερβολικές και εκτός λογικής απαιτήσεις όλων αυτών των Οργανισμών; 

Η Υπουργός Πολιτισμού στην οποία κοινοποιείται η παρούσα κατ’ αρχήν για την 

ενημέρωσή της, παρακαλείται να λάβει σοβαρά υπόψη της το όλο ζήτημα και στο μέτρο 

των αρμοδιοτήτων της να παρέμβει για τη διευθέτησή του γιατί αν τελικά βάλουν λουκέτο 

οι περιφερειακοί Τ/Σ όχι μόνο δεν θα πάρουν ούτε ευρώ οι Ο.Σ.Δ αλλά επιπλέον θα 

πληγούν ανεπανόρθωτα και τομείς του Πολισμού μας όπως η υπεράσπιση και ανάδειξη του 

τοπικού πολιτισμού, της λαϊκής-παραδοσιακής κουλτούρας, των τοπικολαϊκών 

παραδόσεων, ηθών και εθίμων κλπ πού μόνον η Περιφερειακή Τηλεόραση έχει μείνει 

ακριβώς να τους υπερασπίζει και να τους αναδεικνύει. 

Σε ό,τι μας αφορά είμαστε στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε μορφής συνεργασία κριθεί 

σκόπιμη για τη διευθέτηση, σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης, του μεγάλου αυτού 

προβλήματος 

 

Με εκτίμηση 

 

Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας 

Αντ. Δημητρίου                 Γιώργος  Σιμόπουλος 


