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Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί το νομοσχέδιο για
την ΑΕΠΙ
ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να τεθεί προς δημόσια διαβούλευση το
νομοσχέδιο μέσω των ρυθμίσεων του οποίου θα επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το
σοβαρό πρόβλημα που ανέδειξε ο διαχειριστικός έλεγχος στην Ελληνική Εταιρεία
Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ).
Αυτό ανέφερε σήμερα το πρωί στη Βουλή, στο πλαίσιο της διαδικασίας
κοινοβουλευτικού ελέγχου και με αφορμή ερώτηση της κυρίας Ολγας Κεφαλογιάννη,
η υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου, τονίζοντας παράλληλα ότι είναι δεδομένη
η απόφαση της κυβέρνησης «για την εξυγίανση του τοπίου». Η κυρία Κονιόρδου
σημείωσε πως το σχέδιο νόμου έχει ήδη σταλεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
ενώ παράλληλα γίνονται και ορισμένες τελευταίες νομοτεχνικές βελτιώσεις
προκειμένου να δοθεί άμεσα στην δημόσια διαβούλευση.
«Είναι προτεραιότητά μας η προστασία των δημιουργών, του έργου τους και η
προστασία δικαιωμάτων τους» σημείωσε η υπουργός Πολιτισμού και μεταξύ άλλων
σημείωσε: «Είμαστε έτοιμοι να θέσουμε μια νέα εποχή στο θεσμικό πλαίσιο, βάσει
και της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας με στόχο να υπάρχουν κανόνες και χρηστή
διαχείριση. Η ΑΕΠΙ θα εξυγιανθεί, αυτό είναι μονόδρομος. Θα υπάρξουν νέοι
κανόνες και αυστηρή εποπτεία», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.
Η ερωτώσα βουλευτής της ΝΔ αφού ανέφερε ότι τα ευρήματα του διαχειριστικού
ελέγχου είναι «σκανδαλώδη» και δείχνει βαθιά και εκτεταμένη κακοδιαχείριση σε
βάρος των δημιουργών, τόνισε πως αν και έχει υπάρξει σχετικό αίτημα, η κυβέρνηση
δεν έχει ενημερώσει θεσμικά την αντιπολίτευση για το περιεχόμενο του πορίσματος.
Σε αυτό το πλαίσιο με ιδιαίτερη έμφαση ζήτησε από την υπουργό Πολιτισμού να
ενημερώσει άμεσα την εθνική αντιπροσωπεία και τους ενδιαφερόμενους για το
περιεχόμενο της νομοθετικής πρωτοβουλίας που ετοιμάζει για το θέμα.
«Η ΑΕΠΙ πρέπει να εξυγιανθεί, οι χρήστες να έχουν εμπιστοσύνη, πρέπει να υπάρχει
προστασία των δημιουργών και των πνευματικών δικαιωμάτων τους, έλεγχος και
λογοδοσία» σημείωσε η κυρία Κεφαλογιάννη και πρόσθεσε: «Χρειάζονται υγιείς
θεσμικές βάσεις και κανόνες που θα επιλύουν προβλήματα και δεν θα δημιουργούν
περισσότερα».

Απαντώντας η κυρία Κονιόρδου ανέφερε απλώς ότι «δεν θα μας πάρει 25 χρόνια για
να καταλήξουμε στην κατάθεση του νομοσχεδίου», αναφέροντας ότι καταγράφηκαν
αρκετές δυσκολίες στην προσπάθεια «να υπάρξει μια μέση, ισορροπημένη λύση που
να είναι εφαρμόσιμη». Συμπλήρωσε δε ότι «ζητήθηκε επιπλέον διαχειριστικός
έλεγχος για την διετία 2015-16».
Απόφαση δεδομένη για εξυγίανση του τοπίου. Σας θέλουμε αρωγούς

