ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΕΔ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θεωρούμε σημαντικό να υπογραμμίσουμε τα εξής, σε συνέχεια της ήδη τρέχουσας
διαδικασίας αναλογικής πληρωμής από την ΕΥΕΔ:
Το ποσόν που σε διάστημα τριών μόνο μηνών από 4/9/2018 έως και 7/12/2018, έγινε
εφικτό να εισπραχθεί και μοιράστηκε ολόκληρο, σε όλα τα μέλη της μεταβατικής
Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης, δηλαδή σε 14.500 Έλληνες και ξένους
δικαιούχους, ήταν 1.189.815,29 ευρώ.
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Το παραπάνω εισπραχθέν σε μόλις 3 μήνες ποσό, αφορά μόνο σε χρήσεις από
δημόσια εκτέλεση (από χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας και όχι π.χ
ραδιοτηλεοπτικά, ψηφιακά, μηχανικά) και η είσπραξή του αποτελεί πραγματικό
άθλο, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν τον ανταγωνισμό που υπάρχει και εκδηλώνεται
ακόμα και με προσφυγές εναντίον της ύπαρξης της ΕΥΕΔ.
Το ποσόν της τελευταίας διανομής της ΑΕΠΙ (που είχε πραγματοποιηθεί πέρσι
τον Ιανουάριο) ανερχόταν σε 5.888.310,19. Αφορούσε σε σύνολο χρήσεων
(δημόσια εκτέλεση, ζωντανές εμφανίσεις, συναυλίες ραδιοτηλεοπτικά,
μηχανικά, κλπ). Μάλιστα, το συγκεκριμένο ποσό ήταν χρέος της ΑΕΠΙ προς το
Δημόσιο και αποδεσμεύτηκε με ειδική νομοθετική ρύθμιση για να δοθεί
στους δικαιούχους Έλληνες και ξένους. Τότε, είχε γίνει κανονική διανομή
βάσει τεκμηρίωσης.. Αν περιμέναμε π.χ. ως τον Ιούνιο για να κάνει η ΕΥΕΔ την
πρώτη διανομή της, με τα ποσά από όλες τις χρήσεις και με είσπραξη που θα
συνεχιζόταν με αυτούς τους ρυθμούς, σίγουρα το ποσό θα ήταν μεγαλύτερο
απ’ αυτό του περσινού Ιανουαρίου. Αποφασίστηκε όμως να γίνει μια μικρή
αναλογική πληρωμή τώρα για να ανταποκριθούμε στις πιεστικές ανάγκες των
δικαιούχων.
Το επιπλέον ποσό των 368.815,82 ευρώ, που ήταν το μόνο που βρέθηκε στους
Τραπεζικούς λογαριασμούς της ΑΕΠΙ, όταν παρέλαβε η ΕΥΕΔ τη διαχείριση,
αποδόθηκε μέσα στις τρέχουσες πληρωμές, χωριστά και επίσης αναλογικά σε
όλους τους δικαιούχους, που είχαν λάβει μέρος στις διανομές της ΑΕΠΙ για το
έτος 2017 είτε βρίσκονται σήμερα στην ΕΥΕΔ είτε όχι, ως αυτή όφειλε να κάνει.
Και δικαίως.
Η τρέχουσα αναλογική πληρωμή πραγματοποιήθηκε εν όψει και των ημερών
ώστε να μπορέσει κάθε δικαιούχος που ζει μόνο από τα δικαιώματά του, μετά
από μια μακρά περίοδο αναμονής, να έχει έστω ένα ελάχιστο ποσοστιαίο εν
όψει συνόλου αξίας του ρεπερτορίου του ποσόν.
Ένας διαχειριστικός οργανισμός άλλωστε υπάρχει, εφ’ όσον διανέμει ό,τι έχει
εισπράξει, στους δικαιούχους του. Και είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να
προχωρήσουμε αμέσως, σε ένα μόνο τρίμηνο, στην πρώτη έναντι πληρωμή.

Αγαπητοί συνάδελφοι ,
Ήδη το πρώτο βήμα για την επόμενη μέρα έχει γίνει .
Το επόμενο βήμα είναι πάρα πολύ κοντά και είναι η άμεση ίδρυση του δικού
μας ανεξάρτητου από οιεσδήποτε εξαρτήσεις φορέα.
Οφείλουμε όλοι να σκεφτούμε πόσο σημαντικό είναι για μας και για την
επαγγελματική, πολιτιστική και εθνική μας αξιοπρέπεια να έχουμε τον
απαλλαγμένο από εξαρτήσεις οποιουδήποτε άλλου συμφέροντος, συλλογικό
φορέα /ΟΣΔ , που να ανήκει σε ΌΛΟΥΣ μας ισότιμα και δίκαια.
Αυτό το βήμα για να είναι καθ όλα σταθερό και δυνατό εντός και εκτός της
χώρας μας, μας θέλει μαζί και από την ίδια πλευρά.
Η πρακτική του «διαίρει και βασίλευε» που μεθοδεύεται τον τελευταίο καιρό
εις βάρος της ενότητάς μας, εξυπηρετεί κάθε άλλο, εκτός από το δικό μας
συλλογικό συμφέρον και την επαγγελματική και ανθρώπινή μας αξιοπρέπεια.
Το μέλλον μας και η διαχείρισή του είναι δική μας υπόθεση και κανενός τρίτου.
Η ενότητα ήταν πάντα η αναγκαία συνθήκη προόδου και ευημερίας και έχουμε
χρέος να εστιάσουμε σ αυτή.
Αν καταφέρουμε πολύ σύντομα να εισπράττουμε ενιαία όλοι οι δημιουργοί /
δικαιούχοι, Έλληνες και ξένοι, μέσα από ένα φορέα και χωρίς κλίμα
φθοροποιού -και για μας και για τους χρήστες- ανταγωνισμού, τα πράγματα θα
γυρίσουν στην κανονικότητα, χωρίς τις κακοδιαχειρίσεις, και τις
κακουργηματικές πράξεις που μας έφεραν ως εδώ.
Πάμε λοιπόν να προσπαθήσουμε για την ενότητα όσο είναι ακόμη καιρός.
Από την πλευρά μας, συνεχίζουμε να ασκούμε άμισθα και εξαντλητικά τον
εποπτικό μας ρόλο, ώστε όλα να κινηθούν ακόμα πιο γρήγορα και
αποτελεσματικά.
Καλές γιορτές σε όλους,

Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΥΕΔ

