ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη Διευρυμένη Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) που
συνεδρίασε το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου
Αιτωλοακαρνανίας Αγρινίου, παραβρέθηκε ως προσκεκλημένος ο συνθέτης και Πρόεδρος της
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ κ. Γιάννης Γλέζος, ο οποίος αναφέρθηκε στη νέα συμφωνία συνεργασίας που
υπεγράφη μεταξύ της ΚΕΕΕ και του Οργανισμού για τα πνευματικά δικαιώματα.
Τον λόγο έλαβε, μεταξύ άλλων, ο Συντονιστής της ΚΕΕΕ για την τροποποίηση του Νόμου περί
Πνευματικών Δικαιωμάτων και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης κ. Στέλιος Μωραΐτης, ο οποίος
αναφέρθηκε στην πρόσφατη υπογραφή της συμφωνίας της ΚΕΕΕ με την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,
επιδοκιμάζοντας την πολιτική της και τον Πρόεδρό της κ. Γιάννη Γλέζο που αποδέχθηκε τη δυνατότητα
συλλογικής διαπραγμάτευσης με τους χρήστες και την ολοκλήρωσε μαζί τους με λογικούς όρους.
Σημειώνεται ότι η συμφωνία αυτή θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο.
Ο κ. Μωραΐτης επισήμανε ότι η ΑΕΠΙ Α.Ε. λειτούργησε ως δυνάστης για πολλά χρόνια αξιοποιώντας
τον Ν.2121/93 με τον πιο βάναυσο και σκληρό τρόπο. Η συγκεκριμένη εταιρία δεν πέτυχε τον σκοπό
της που ήταν να υπηρετήσει τους δημιουργούς, τους οποίους κατέστησε πένητες. Την ίδια στιγμή, τα
πινάκια των δικαστηρίων, με εντολή εισαγγελέων, είχαν ως προτεραιότητα τις δικαστικές υποθέσεις
της ΑΕΠΙ κατά των χρηστών, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μωραΐτης τόνισε ότι ουδέποτε η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ απείλησε ή επιτέθηκε στους χρήστες με
εισπράκτορες, πρόστιμα, ανακλήσεις αδειών, αυτόφωρα και κατασχέσεις περιουσιών, όπως έκανε
τόσα χρόνια η ΑΕΠΙ στιγματίζοντας το ποινικό μητρώο τόσων επιχειρηματιών.
Στη συνέχεια, ο κ. Γιάννης Γλέζος παρουσίασε τη συμφωνία συνεργασίας της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ με την
ΚΕΕΕ και τόνισε ότι αλλάζει πλέον το τοπίο είσπραξης των δικαιωμάτων στη χώρα, καλώντας όλα τα
επιμελητήρια να προσέλθουν στη συμφωνία αυτή, προκειμένου να αποτινάξουν το καθεστώς των
εισπρακτόρων. Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης, ο Πρόεδρος του Οργανισμού δέχθηκε πλήθος
προσκλήσεων από τα κατά τόπους Επιμελητήρια της Ελλάδας για την ενημέρωση επιχειρήσεων
εστίασης και αναψυχής κ.ά. σχετικά με τη συμφωνία αυτή και την εφαρμογή της.
Ο Πρόεδρος ΚΕΕΕ & Πρόεδρος ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλος αναφέρθηκε κι εκείνος, μεταξύ άλλων, στην
επιτυχημένη συμφωνία συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της ΚΕΕΕ με την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και
σημείωσε ότι έχει ήδη δεχθεί συγχαρητήρια από 20 μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας.
Σχολιάζοντας, μάλιστα, τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου του ΣΕΤΕ κ. Γιάννη Ρέτσου και του
Προέδρου του ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη, τόνισε ότι η συμφωνία αυτή δεν είναι υποχρεωτική κι ότι
μπορεί ελεύθερα να προσέλθει σε αυτήν κάθε επιχειρηματίας, αποκομίζοντας τα οφέλη της, και ότι
τα επιμελητήρια δεν είναι συνδικαλιστικά σωματεία, αλλά λειτουργούν συμβουλευτικά προς το
Κράτος, εκπροσωπώντας κεφαλαιακές ξενοδοχειακές μονάδες εκ του νόμου.
Τέλος, ειδική αναφοράς στη συμφωνία της ΚΕΕΕ με την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έκανε και ο Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Π. Τσιχριτζής, η οποία «θα σταματήσει τον βραχνά της ΑΕΠΙ».
Τη Διευρυμένη Επιτροπή της ΚΕΕΕ απαρτίζουν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος - Πρόεδρος ΚΕΕΕ &
Πρόεδρος ΕΒΕΑ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος - Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΕΕ & Πρόεδρος Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Ιορδάνης Τσώτσος - Β’ Αντιπρόεδρος ΚΕΕΕ & Πρόεδρος
Επιμελητηρίου Πέλλας, Παναγιώτης Τσιχριτζής - Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας,
Παύλος Τονικίδης - Δ’ Αντιπρόεδρος ΚΕΕΕ & Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κιλκίς, Παναγιώτης Αγνιάδης
- Γενικός Γραμματέας ΚΕΕΕ & Πρόεδρος Επιμελητηρίου Βοιωτίας, Γιώργος Χονδρογιάννης Οικονομικός Επόπτης ΚΕΕΕ & Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κερκύρας και Ηλίας Χατζηχριστοδούλου Αναπληρωτής Οικονομικός Επόπτης & Πρόεδρος Επιμελητηρίου Πιερίας.
Παρόντες, επίσης, στην εκδήλωση ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας κα. Χριστίνα
Σταρακά, ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαναστασίου, η Γενική διευθύντρια της Διαχειριστικής
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος-Πελοποννήσου-Ηπείρου & Ιονίων Νήσων κα. Μάγδα
Πετροπούλου, καθώς και οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Μεσολογγίου, Ηλείας, Λευκάδας,
Πρέβεζας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Ζακύνθου και Άρτας.

