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Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ειδικότερα ο Πρόεδρος Δ.Σ αυτής, Γιάννης Γλέζος, σε αυτήν την κρίσιμη μάχη
που δίνουμε στα πλαίσια τής ψήφισης τού νέου σχεδίου νόμου για τη συλλογική διαχείριση ο οποίος θα
ενσωματώσει στο εθνικό μας δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 26/2014 για το μέλλον των πνευματικών
δικαιωμάτων μας, ύστερα μάλιστα από τις ανατριχιαστικές αποκαλύψεις σε βάρος της ΑΕΠΙ, βρίσκονται
στο στόχαστρο κλιμακούμενης συντονισμένης εκστρατείας απαξίωσης και σπίλωσης τού συνεταιριστικού
και μη κερδοσκοπικού οργανισμού μας.
Πρόσφατα έγιναν δέκτες όλως απροκάλυπτης αήθους επίθεσης εκ μέρους τού Ν. Μπήτρου τόσο στα
γραφεία της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, όσο και με καταθέσεις ψευδών μηνύσεων και δημοσιεύσεων,
συμπλέοντας με όσους απεργάζονται για την αποσταθεροποίηση τής μη κερδοσκοπικής και
συνεταιριστικής διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα, προς όφελος της ΑΕΠΙ.
Προς αποκατάσταση τής αλήθειας η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ενημερώνει για τα εξής:
1. Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ο Πρόεδρος της Γιάννης Γλέζος για τους άκρως υβριστικούς, ψευδείς και
εξόχως συκοφαντικούς ισχυρισμούς και την εν γένει προσβλητική και ανήθικη συμπεριφορά του Ν.
Μπήτρου προς τον Πρόεδρο και το προσωπικό της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, έχουν ήδη λάβει τα απαραίτητα
δικαστικά μέτρα εναντίον του. Συγκεκριμένα έχουμε ήδη προβεί σε κατάθεση μήνυσης για εξύβριση,
συκοφαντική δυσφήμιση και διατάραξη οικιακής ειρήνης βάσει των οικείων διατάξεων τού Ποινικού
Κώδικα.
2. Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ο Πρόεδρος της Γιάννης Γλέζος, μετά τη συνέχιση των διαδόσεων ψευδών
ειδήσεων από τον εν λόγω δημιουργό, τόσο μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο δικτυακό τόπο
FACEBOOK όσο και σε τρίτους, προβαίνει άμεσα σε κατάθεση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων για
προσβολή προσωπικότητας, αγωγή αποζημίωσης για ηθική βλάβη και κατάθεση μηνύσεως για ψευδή
καταμήνυση και απειλή. Επιπλέον θα ασκηθεί μήνυση για ψευδομαρτυρία εναντίον όποιου υπευθύνου έχει
προβεί ή θα προβεί σε καταθέσεις ψευδών ειδήσεων και γεγονότων, επιφυλασσόμεθα δε παντός νομίμου
περαιτέρω δικαιώματός μας κατά παντός συν-υπευθύνου.
3. Το υλικό καταγραφής που τηρείται σε αρχεία από τις κάμερες ασφαλείας εντός των εγκαταστάσεων της
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ αποδεικνύουν περίτρανα την αλήθεια αλλά και το μέγεθος τής συμπεριφοράς και
των ψευδών και συκοφαντικών ειδήσεων εις βάρος της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και του Προέδρου Γιάννη
Γλέζου, πρόκειται δε να παραδοθούν άμεσα στις αρμόδιες αρχές και στην Εισαγγελία.

4. Είναι προφανές ότι ο εν λόγω δημιουργός εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία για να πλήξει το κύρος της
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και του Προέδρου Γιάννη Γλέζου σε αυτήν την κρίσιμη μάχη που δίνουμε ενάντια
στην ΑΕΠΙ. Αυταπατώνται βέβαια όσοι νομίζουν ότι θα σταματήσουν τον αγώνα μας με απειλές, ψεύδη
και τέτοιες παράνομες συμπεριφορές.
5. Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ο Πρόεδρος της Γιάννης Γλέζος καταδικάζουν κάθε παράνομη υπαίτια, και
κακόβουλη πράξη, που γίνεται καθαρά για λόγους εκδίκησης και αποπροσανατολισμού των Αρχών, και
με απώτερο δε σκοπό έχουν να βλάψουν το κύρος της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και τη φήμη αυτής.
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