ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΑΕΠΙ ΕΙΝΑΙ
ΝΑ ΜΠΕΙ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ!

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Ως συνθέτης και ως Πρόεδρος της ΕΜΣΕ (Ένωσης Μουσικοσυνθετών & Στιχουργών Ελλάδας) και
της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών
Δικαιωμάτων) σας απευθύνω αυτήν την ανοικτή επιστολή για να σας ενημερώσω για τα
τεκταινόμενα στο χώρο των Πνευματικών Δικαιωμάτων, εν όψει της κατάθεσης στη Βουλή
νομοσχεδίου από το ΥΠΠΟΑ, προκειμένου να ενσωματωθεί στον Εθνικό Νόμο η Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2014/26.
Κατέρρευσαν όλα τα παραμύθια της ΑΕΠΙ και των υποστηρικτών της για το αρχικό νομοσχέδιο
Μπαλτά (που αποσύρθηκε "ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι"), δηλαδή:
1. Ότι δήθεν είχε φτιαχτεί για να μπορούν οι χρήστες να μην πληρώνουν ποτέ τους Οργανισμούς
(ενώ αυτοί ζητάνε απλώς λογικά αμοιβολόγια και να ξέρουν πού πάνε τα χρήματα τους).
2. Ότι δήθεν είχε φτιαχτεί για να πάρουν τον έλεγχο των ΟΣΔ τα μεγάλα συμφέροντα των Εκδοτών
Μουσικής (ενώ αυτό αποκλείεται από τους κανονισμούς της CISAC - της Παγκόσμιας
Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης).
3. Ότι δήθεν δεν το θέλουν οι δημιουργοί (ενώ από τα 14.500 μέλη, που ισχυρίζεται η ΑΕΠΙ ότι
έχει, υπογράφουν μόνο 250 - και κάποιοι μάλιστα αμφισβητούν δημόσια τις υπογραφές τουςδηλαδή το 1,7% !!).
4. Ότι δήθεν δεν το θέλει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ (ενώ είχε περάσει από Δημόσια
Διαβούλευση και είχε τις υπογραφές 8 κορυφαίων Υπουργών της Κυβέρνησης κι ενώ δημόσια
βγαίνουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνουν ότι, αν το τελικό νομοσχέδιο είναι υποστηρικτικό
της ΑΕΠΙ, δεν θα το ψηφίσουν!!).
5. Ότι δήθεν είναι αντισυνταγματικό (ενώ είχε περάσει από την ΚΕΝΕ - την Κεντρική
Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή).
6. Ότι δήθεν οι διατάξεις του δεν υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία (ενώ η ίδια η Οδηγία δίνει
στον εθνικό νομοθέτη τη δυνατότητα να το αυστηροποιήσει, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες κάθε
κράτους - μέλους.
7. Ότι δήθεν δεν το θέλουν οι άλλοι Οργανισμοί (ενώ το νομοσχέδιο στην ολοκληρία του δεν το
ήθελε μόνον η ΑΕΠΙ).
Κι ενώ, λοιπόν, όλα αυτά τα παραμύθια κατέρρευσαν παταγωδώς, ξαφνικά απέσυραν το
νομοσχέδιο Μπαλτά και επιχείρησαν πραξικοπηματικά να φέρουν ένα νέο νομοσχέδιο - έκτρωμα
φτιαγμένο γραμμή - γραμμή υπέρ της ΑΕΠΙ!!
Όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο (και μάλιστα ύστερα από αντιδράσεις και βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ!!) το απέσυραν κι αυτό για να φέρουν τώρα ένα τρίτο κατασκεύασμα που θα επιτρέπει
στην ΑΕΠΙ να μην λειτουργεί ως ΟΣΔ, ΟΠΩΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΟΔΗΓΙΑ, αλλά δημιουργεί ένα ειδικό καθεστώς ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

(ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!) που θα ευνοήσει τους ιδιοκτήτες της
μόνον (!) και ΟΧΙ τα μέλη της, τα οποία έχει εκφοβίσει ότι θα κλείσει. ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΟΣΔ.
Και αυτό το νομοσχέδιο σερβίρεται τώρα με ένα καινούργιο παραμύθι πάλι, δηλαδή ότι δήθεν:
"Είναι Πολιτική Βούληση να συνεχίσει ως έχει η ΑΕΠΙ για να μην κλείσει γιατί δεν θα ξέρουν τι να
κάνουν με τα μέλη της (!) που θα μείνουν χωρίς χρήματα" (!!)
Με άλλα λόγια, έπιασε ο εκβιασμός της ΑΕΠΙ: "ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΕΝΑΝ ΝΟΜΟ ΟΠΩΣ ΤΟΝ
ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΛΛΙΩΤΙΚΑ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ".
Κατ' αρχήν, ποιανού η Πολιτική Βούληση; του Πρωθυπουργού; του Υπουργικού Συμβουλίου; της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας; της Πολιτικής Επιτροπής; της Κεντρικής Επιτροπής; κάποιας
Κυβερνητικής Επιτροπής;
Όχι βέβαια. Κανενός απ' αυτούς. Εννοούν την πολιτική βούληση των βουλευτών Σωκράτη
Φάμελου και Χριστόφορου Παπαδόπουλου (αυτών που πέτυχαν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο
Μπαλτά), καθώς και των συμβούλων του Υπουργού, των κκ Αλικαρίδη και Αλεξοπούλου (δηλαδή
των ιδίων που κατασκεύασαν το προηγούμενο νομικό έκτρωμα) κι αν όλοι αυτοί πήρανε εντολή για
όλα αυτά από τον Πρωθυπουργό να μας το πουν, γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτός δεν γνωρίζει ότι οι
άνθρωποι που υπηρετούν την αριστερή του κυβέρνηση, εξυπηρετούν τη μόνη ιδιωτική,
οικογενειακή, κερδοσκοπική εταιρεία στον χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων σε όλον τον
κόσμο.
Με άλλα λόγια, όλοι οι παραπάνω "πολιτική βούληση" εννοούν την πολιτική βούληση της ΑΕΠΙ!!
Και η ερώτηση είναι:
Κινδυνεύει πραγματικά η ΑΕΠΙ να κλείσει;
Ναι. Βεβαίως! Αλλά ΟΧΙ από έναν νόμο που θα έβαζε σε τάξη για πρώτη φορά τον χώρο των
πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά από αυτούς τους ίδιους που διοικούν την ΑΕΠΙ, δηλαδή τους
Ιδιοκτήτες της. Γιατί;
Γιατί απλούστατα η ΑΕΠΙ όπως την καταντήσανε δεν είναι πλέον βιώσιμη. Ρωτήστε οποιονδήποτε
λογιστή (ορκωτό ή μη) ή σοβαρό αναλυτή οικονομικών δεδομένων που έχουν δει τους
ισολογισμούς της μέχρι το 2014 (αφού δεν έχει δημοσιεύσει τον ισολογισμό του 2015 κατά
παράβαση των σχετικών διατάξεων).
Με τα δεδομένα των δημοσιευμένων ισολογισμών της αυτήν τη στιγμή η ΑΕΠΙ χρωστάει
42.666.000 € σε δικαιούχους!! Αν κάποιοι κινηθούν εναντίον της δεν θα έχει την οικονομική
ρευστότητα να ανταποκριθεί, με ό, τι αυτό συνεπάγεται.
Ο μόνος τρόπος για να σωθεί η ΑΕΠΙ είναι να καταβάλει η οικογένεια των ιδιοκτητών - μετοχών
21.000.000 € από τα δικά της χρήματα (ίδια κεφάλαια) για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της ΑΕΠΙ, κάτι που της ζητάνε από καιρό και σε διάφορους βαθμούς οι ορκωτοί λογιστές που την
ελέγχουν.
Όμως, δεν το κάνουν, είτε γιατί δεν το θέλουν, είτε γιατί δεν το μπορούν, είτε, ίσως, γιατί αν το
κάνουν, θα πρέπει να αποδείξουν το "πόθεν έσχες" αυτών των χρημάτων.
Αντί λοιπόν το ΥΠΠΟΑ που εποπτεύει (βάσει του 2121/93 την ΑΕΠΙ) να αναζητήσει άμεσα αυτά
τα χρήματα, όχι μόνον δεν το κάνει, αλλά τής χαρίζει και έναν νόμο στα μέτρα της!!

Η μόνη πραγματική λύση για να μην κλείσει η ΑΕΠΙ είναι να μπει Κρατικός Επίτροπος για να
εξυγιάνει την εταιρεία. Χρειάζεται, δηλαδή, επιτακτικά για να σωθεί η ΑΕΠΙ, να μπει πάλι στο νέο
νομοσχέδιο το άρθρο 53 για τον διορισμό Κρατικού Επιτρόπου, όπως ήταν στον αρχικό νόμο
Μπαλτά (που τον απέσυραν ακριβώς γιατί περιείχε αυτό το άρθρο!!) ή να επανέλθει προς ψήφιση
στη Βουλή το αρχικό νομοσχέδιο Μπαλτά.
Όλα τα άλλα είναι παραμύθια για μικρά παιδιά ή για ταλαίπωρους καλλιτέχνες.
Ο Κρατικός Επίτροπος μπορεί, βάσει του νόμου (όπως γίνεται και με τις Τράπεζες, τις
Ασφαλιστικές εταιρίες και τα Ιδρύματα):
1. Να διατηρήσει όλα τα συμβόλαια της ΑΕΠΙ με τα μέλη της, με τους χρήστες, με τους ξένους
εκδότες και με τους ξένους οργανισμούς (να συνεχίσει, δηλαδή, να εισπράττει χρήματα από τους
χρήστες και να κάνει διανομές στους δικαιούχους, αλλά σε καθεστώς πλέον απόλυτης διαφάνειας,
χωρίς περιττά έξοδα, σπατάλες και κερδοσκοπίες).
2. Να διοικήσει ο ίδιος ή να συνδιοικήσει ή να ορίσει άλλο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Να διατηρήσει όλο το προσωπικό της ΑΕΠΙ και να προσλάβει εμπειρογνώμονες για την
εξυγίανση της.
4. Να επιβάλει κυρώσεις και να αναζητήσει αστικές και ποινικές ευθύνες στους υπευθύνους μέχρι
σήμερα.
ΤΟ ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΑΕΠΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΜΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ
ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΚΥΠΡΟΥ.
ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΗΔΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙ' ΑΥΤΟ ΣΤΟ ΥΠΠΟΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Η
ΑΔΕΙΑ.
ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΑΤΕΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΑΦΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΜΗ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΔΩ.
ΑΝΤΊ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΟ ΥΠΠΟΑ ΔΙΟΡΙΣΕ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΟΠΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΠΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΕΙ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΕΠΙ. ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΟΠΙ ΣΕ ΑΕΠΙ!!
Έτσι το ΥΠΠΟΑ κινδυνεύει να πάθει αυτό που φοβάται: η ΑΕΠΙ θα κλείσει, όχι όμως από έναν
σωστό νόμο, όπως την φοβερίζει η ΑΕΠΙ, αλλά από την ίδια την ΑΕΠΙ που, είτε της δώσουν τον
νόμο που απαιτεί, είτε όχι, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει την λειτουργία της, είτε το θέλει, είτε όχι
και αυτό από λόγους οικονομικούς και αντικειμενικούς, αφού δεν έχει την απαιτούμενη οικονομική
ρευστότητα για να λειτουργήσει.
ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΑΕΠΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ.
ΚΑΛΩ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΟΝ ΜΠΑΛΤΑ ΝΑ ΠΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΕΙ Η
ΑΕΠΙ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑΣΟΥΝ ΔΗΘΕΝ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ
ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΤΗΝ ΦΟΒΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΦΟΥ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ
ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΓΟΝΗ ΚΑΙ ΑΔΙΕΞΟΔΗ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΈΡ ΤΉΣ ΑΕΠΙ
ΠΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΓΥΡΙΣΕΙ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ.
ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ Η ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΠΑΛΤΑ ΟΠΟΤΕ ΤΟΝ ΚΑΛΩ ΝΑ
ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ, ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ
ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΝΑ ΠΕΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ
ΕΝΑ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ, (ΔΙΚΟ ΤΟΥ!) ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΕΝΑ ΑΛΛΟ, (ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΟΥ!!) ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ.
ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΕΠΙΣΗΣ ΩΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΝ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.
ΑΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΘΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝ ΟΧΙ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΧΑΣΕΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΝΑ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΧΑΣΕΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ.
Πιστεύοντας σε μια αποτελεσματική σας παρέμβαση, σας ζητώ να επαναφέρετε το αρχικό
νομοσχέδιο Μπαλτά που αποσύρθηκε πραξικοπηματικά προς όφελος της ΑΕΠΙ.
Γιάννης Γλέζος, συνθέτης
Υ.Γ. Επειδή κάποιοι καλοθελητές θα σας πουν ότι ο Γιάννης Γλέζος επιτίθεται εναντίον του
νομοσχεδίου υπέρ της ΑΕΠΙ για λόγους ανταγωνιστικούς, επειδή είναι πρόεδρος της
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης - μη κερδοσκοπικού και ελεγχόμενου
από τα μέλη του), σας δηλώνω ότι αν μπει Κρατικός Επίτροπος στην ΑΕΠΙ, αλλάξει τη διοίκησή
της, την εξυγιάνει και αλλάξει τις πρακτικές της ΑΕΠΙ προς τα μέλη της, τους χρήστες και το
προσωπικό της, τότε σας δηλώνω ότι θα εισηγηθώ στο Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευσή μας τη
συγχώνευση της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ με την ΑΕΠΙ. Ούτως ή άλλως δημιουργηθήκαμε επειδή
δεν αντέχαμε τις πρακτικές της ΑΕΠΙ.
Γ.Γ.

