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ΤΗΣ ΑΕΠΙ

Προς πάντα ενδιαφερόμενο,
που δεν έχει χάσει ακόμα τη λογική του και δεν ανέχεται την εξευτελιστική πράξη να
επιχειρείται να περάσει από τη Βουλή ένας Ελληνικός Νόμος (που υποτίθεται ότι θα
ενσωμάτωνε την Ευρωπαϊκή Οδηγία στο Εθνικό Δίκαιο), ένας νόμος που κατασκευάστηκε εν
κρυπτώ και φωτογραφικά υπέρ της ΑΕΠΙ (αφού πρώτα αποσύρθηκε αιφνιδίως το αρχικό
νομοσχέδιο που για πρώτη φορά έβαζε μια τάξη στη διαχείριση των Πνευματικών
Δικαιωμάτων στην Ελλάδα και είχε περάσει από τη Δημόσια Διαβούλευση και από την ΚΕΝΕ
(Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομοτεχνικού Ελέγχου) και μάλιστα είχε πάνω του τις
υπογραφές 8 υπουργών!!!).
Αυτό το εξοργιστικό φαινόμενο δεν είναι δυνατόν να εκδηλώνεται σε ένα δημοκρατικό και
ευνομούμενο κράτος και να υπάρχουν νόμοι που αλλάζουν εν μία νυκτί κάτω από την πίεση
στυγνών ιδιωτικών συμφερόντων πόσο μάλλον που αυτοί που επιχειρούν την αλλαγή
βρίσκονται ήδη εδώ και μήνες κάτω από τον εξονυχιστικό έλεγχο δύο Υπουργείων για τα
πεπραγμένα τους.
Ακολουθεί η λεπτομερειακή αποδόμηση αυτού του νομικού εκτρώματος που έρχεται στη
Βουλή για να θωρακιστεί η ΑΕΠΙ στα εξής:
1. Από τον κρατικό έλεγχο για τις οικονομικές της πρακτικές προς τα μέλη της, προς τους
χρήστες, προς όλους τους ξένους και Έλληνες δικαιούχους και προς όλους τους ξένους
Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης.
2. Από τη συλλογική διαπραγμάτευση με τους χρήστες διατηρώντας έτσι τη μονοπωλιακή της
δυνατότητα να ορίζει κατά το δίνουν τα αμοιβολόγια της.
3. Από το γεγονός ότι επειδή έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά θα ήταν υποχρεωμένη από
το νόμο (που αποσύρθηκε ) να γίνει από ανώνυμη εταιρία δηλαδή ΑΟΔ κατά την Ευρωπαϊκή
Οδηγία σε ΟΣΔ δηλαδή Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης, δηλαδή είτε να είναι μη
κερδοσκοπική είτε να ελέγχεται από τα μέλη της σύμφωνα με το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας.
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