
 

 

Οι δημοσιογράφοι, μέλη των Ενώσεων Συντακτών,  

με τη συμμετοχή τους στον Οργανισμό για τη συλλογική διαχείριση και 

προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων «ΞΕΝΟΦΩΝ»,  

γίνονται πρωτοπόροι στη διεκδίκηση των πνευματικών δικαιωμάτων τους 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

Ο Οργανισμός για την συλλογική διαχείριση και την προστασία των πνευματικών 

δικαιωμάτων των δημοσιογράφων «Ξενοφών», απέκτησε νομική υπόσταση. Η ιστορική 

απόφαση για την σύστασή του, δικαιώνει την πρωτοβουλία όλων των Ενώσεων. 

Οι διαπραγματεύσεις και οι συμφωνίες με τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες που θα 

ακολουθήσουν, θα πρέπει να βρουν τους Έλληνες δημοσιογράφους έτοιμους να 

διεκδικήσουν και να απολαύουν μερίδια από τα δυσθεώρητα κέρδη που παράγει για 

τους ψηφιακούς κολοσσούς η εκθετική αναπαραγωγή της δουλειάς τους στο 

διαδίκτυο. 

Το πνευματικό δικαίωμα των δημοσιογράφων / δημιουργών έργων του λόγου είναι 

κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα, την ισχύουσα νομοθεσία (ν.2121/1993), ευρωπαϊκές 

Συμβάσεις καθώς και αποφάσεις ευρωπαϊκών δικαστηρίων.   

Με μέλη του, τους δημοσιογράφους στον έντυπο, ηλεκτρονικό ή διαδικτυακό τύπο, ο 

ΞΕΝΟΦΩΝ που όπως όλοι οι ΟΣΔ, λειτουργεί ως συνεταιρισμός, θα αποτελέσει ισχυρή 

βάση συσπείρωσης και διεκδικήσεων από κάθε πηγή που χρησιμοποιεί και παράγει 

πνευματικά δικαιώματα δημοσιογράφων. Από τους μικρότερους χρήστες μέχρι και τις 

μεγάλες πλατφόρμες του διαδικτύου Google, Facebook, YouTube κλπ. Οργανωμένα, με 

συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες θα εξασφαλίσει δίκαιο ποσοστό από τα 

συγγενικά δικαιώματα που θα εισπράττουν από τις πλατφόρμες οι εκδότες έντυπου, 

ηλεκτρονικού και ψηφιακού Τύπου και θα το διανέμει με διαφάνεια. 

Το Δ.Σ. καλεί όλα τα μέλη της ΕΣΠΗΤ, τακτικά και συνταξιούχους, να 

συμπληρώσουν άμεσα την φόρμα ενδιαφέροντος προς τον Οργανισμό ώστε πιο 

ισχυροί και αποτελεσματικοί να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας στο μέλλον.  

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ της ΕΣΠΗΤ έχει αποφασίσει να καλύψει την  εγγραφή 

όσων μελών της θα συμμετέχουν στον «Ξενοφών». 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν, μπορούν να δουν τη φόρμα ενδιαφέροντος με οδηγίες για 

την συμπλήρωση της ΕΔΩ και να την στείλουν συμπληρωμένη στο 

info@xenophonrights.gr  ή  espit@otenet.gr.  

Πληροφορίες: «Ξενοφών»  ΤΗΛ: +30 210 3675 408  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Για το ΔΣ της ΕΣΠΗΤ 

Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας 

   

 

Θέμης Κ. Μπερεδήμας                     Θανάσης Αλατάς 
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