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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 
Δελτίο Τύπου   

Απάντηση ΚΕΕ προς ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε  
 
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης, ο οποίος μετέχει 
στην Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων ΚΕΕ με την ιδιότητα του 
Οικονομικού Επόπτη, σε συνέχεια της υπογραφείσας συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης 
Πνευματικών Δικαιωμάτων «Αυτοδιαχείριση», σας αποστέλλει συνημμένα Ενημερωτικό 
Δελτίο Τύπου ως προς απάντηση της ΚΕΕ στο Πανελλήνιο Σωματείο Εστιατόρων – 
Καφετεριών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε). 
 
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου της ΚΕΕ. 
 

 
Προς το 

Πανελλήνιο Σωματείο 
Εστιατόρων – Καφετεριών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων 
& συναφών επαγγελμάτων 

Ελλάδος «ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε» 
 

Κοινοποίηση: 
Επιμελητήρια – μέλη ΚΕΕ 

 
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017 

Αριθ. Πρωτ. 1968 
 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
 
 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, εκπροσωπώντας θεσμικά το σύνολο των 
επιχειρήσεων της χώρας μας, ξεκίνησε το 2013 έναν μεγάλο αγώνα – μετά από διαμαρτυρίες 
χιλιάδων μελών μας από όλη την Ελλάδα. Πέτυχε, σε συνεργασία με τις κορυφαίες 
επαγγελματικές οργανώσεις ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ, να προκαλέσει τον Εθνικό Διάλογο για την 
τροποποίηση του νόμου 2121/93 περί πνευματικών δικαιωμάτων. Πάγια θέση μας ήταν και 
είναι η υποχρεωτική διαπραγμάτευση, με συνεργασία, συνεννόηση και αλληλοεκτίμηση 



 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

HELLENIC REPUBLIC 
KERKYRA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 

 

μεταξύ χρηστών και δικαιούχων, καθώς επίσης και η δίκαιη – με διαφανή τρόπο – διανομή 
των πνευματικών δικαιωμάτων από τους ΟΣΔ στους δικαιούχους. Οι συγκεκριμένες θέσεις 
της ΚΕΕ ενσωματώθηκαν στα άρθρα 45 και 53 του αρχικού νόμου Μπάλτα, βρίσκοντας 
σύμφωνους το σύνολο των χρηστών, αλλά και δικαιούχων, πλην της ΑΕΠΙ Α.Ε. 
 
 Όποια πρόοδος επετεύχθη μέχρι σήμερα στο τεράστιο ζήτημα των πνευματικών 
δικαιωμάτων, οφείλεται στις δίκαιες προτάσεις και επίμονες προσπάθειες της ΚΕΕ, της 
ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ, αλλά και των χιλιάδων δημιουργών που συμμερίζονται τις απόψεις μας. 
Η τροποποίηση του νόμου καθυστερεί περιέργως όλα αυτά  τα χρόνια με παλινωδίες και 
τροποποιήσεις, ενώ παραμένει άκαμπτο το Δ.Σ. της ΑΕΠΙ Α.Ε. και ελάχιστοι «φίλοι» της εν 
λόγω εταιρείας και συγκεκριμένα για τα δύο άρθρα 45 και 53 του αρχικού νόμου Μπαλτά, 
παρά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις των ορκωτών λογιστών και την παρέμβαση των 
εισαγγελικών αρχών που επιβεβαιώνουν πλήρως τις ανησυχίες μας, αλλά και τις δίκαιες 
προτάσεις για τον τρόπο είσπραξης και διαφάνειας των πνευματικών δικαιωμάτων από τη 
συγκεκριμένη εταιρεία. 
 
 Η ΚΕΕΕ αποφάσισε ομόφωνα (στη Γενική Συνέλευση της Δράμας) να προχωρήσει σε 
διαπραγμάτευση με τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων 
«Αυτοδιαχείριση», μία εκ των δύο εταιρειών που έχουν άδεια από το Ελληνικό κράτος, βάσει 
του Ν. 2121/93 και να υπογράψει το συμφωνητικό συνεργασίας, δίνοντας διέξοδο στα 
χιλιάδες μέλη μας να  «λυτρωθούν» από την επέλαση της ΑΕΠΙ Α.Ε., προσφέροντας τους ένα 
νόμιμο, πλούσιο, αναγνωρισμένο ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, με ποσά τα οποία θα 
μπορούν να πληρώσουν. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
 Η υπογραφείσα συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΚΕΕΕ και «Αυτοδιαχείρισης» δίνει 
για πρώτη φορά τη δυνατότητα να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός στο χώρο των 
πνευματικών δικαιωμάτων, επιβεβαιώνοντας παράλληλα το  γεγονός ότι προχωρούμε με 
συνέπεια στις θέσεις που εκφράζουμε από την πρώτη στιγμή. Προστατεύει δε τα χιλιάδες 
μέλη μας από αυτόφωρα, μηνύσεις, αγωγές και εξευτελισμό, εφόσον και εάν θέλουν να 
συμβληθούν και να αξιοποιήσουν το περιεχόμενό της, επιλογή η οποία – τονίζουμε – ότι είναι 
συμφέρουσα αλλά όχι υποχρεωτική. 
 
 Επίσης θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο συμφωνητικό συνεργασίας δίνει στον 
Επιμελητηριακό Θεσμό αξιοπιστία, αλλά και έσοδα, διότι – πρέπει να γνωρίζετε – ότι από το 
2015 δεν υπάρχει πλέον υποχρεωτική εισφορά στα μέλη μας. Άλλωστε, τα έσοδα αυτά 
στηρίζουν όλα τα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα του 
επιχειρείν. 
 
 Τα μέλη μας, εάν και εφόσον επιλέξουν να αξιοποιήσουν το συμφωνητικό 
συνεργασίας και το συμφωνηθέν αμοιβολόγιο ΚΕΕΕ-Αυτοδιαχείρισης, εκτός του ότι 
κερδίζουν μεγάλα ποσά, δεν κινδυνεύουν από αστικές και ποινικές κυρώσεις από την ΑΕΠΙ 
Α.Ε. Θεωρούμε ακόμη ότι τα μέλη μας γνωρίζουν (ως επιχειρηματίες) τη διάκριση μεταξύ 
πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Επομένως όσοι συμβληθούν με το 
αμοιβολόγιο και το ρεπερτόριο της «Αυτοδιαχείρισης» είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν 
συγγενικά δικαιώματα μόνο για το ρεπερτόριο της συγκεκριμένης εταιρείας και όχι της 
ΑΕΠΙ. 
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 Θέλουμε να επισημάνουμε και να επιστήσουμε την προσοχή ότι ορισμένοι κύκλοι, 
ακόμη και ξένα ΑΦΜ, εκμεταλλευόμενοι όλο αυτό τον αγώνα που έδωσε η ΚΕΕΕ και τις 
επιτυχίες που είχε, καθώς και τη βάναυση εισπρακτική πολιτική που ακολούθησε η ΑΕΠΙ Α.Ε., 
πωλούν ανώνυμα και χωρίς δικαιώματα ευτελή ρεπερτόρια, που δημιουργούν οι ίδιοι ή 
συγκεντρώνουν «μουσικά» «πολιτιστικά» «σκουπίδια» από γραφικούς, αγνώστους, δήθεν 
στιχουργούς ή μουσικοσυνθέτες εξαπατώντας τους ανυποψίαστους επιχειρηματίες και 
εισπράττοντας πολλαπλάσια μάλιστα χρήματα από ότι το νόμιμο, διαπραγματευθέν 
αμοιβολόγιο της ΚΕΕ με την Αυτοδιαχείριση.  
  
 Στόχος της ΚΕΕΕ ήταν και είναι να αλλάξει το κλίμα στο χώρο των πνευματικών 
δικαιωμάτων, οι χρήστες να πληρώνουν λιγότερα (αξιοποιώντας τα ρεπερτόρια των 
νόμιμων ΟΣΔ πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων) και οι δημιουργοί να 
εισπράττουν περισσότερα με πλήρη διαφάνεια και δικαιοσύνη, ανταποδοτικά ενισχύοντας 
έτσι τον πολιτισμό της πατρίδας μας. Θεωρούμε ότι το συμφωνητικό συνεργασίας ΚΕΕΕ-
Αυτοδιαχείρισης διασφαλίζει όλα όσα προαναφέρθηκαν και δίνει ώθηση, για πρώτη 
φορά, στον υγιή ανταγωνισμό στο χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων. 
 
 Τέλος, δεν έχουμε καμία απολύτως αντίρρηση από οποιονδήποτε άλλο νόμιμο 
φορέα που θα προβεί σε διαπραγμάτευση με νόμιμο και υγιή Οργανισμό Συλλογικής 
Διαχείρισης και θα πετύχει καλύτερο αμοιβολόγιο, να το αποδεχθούμε, να το 
υιοθετήσουμε, να το κοινοποιήσουμε και να το προτείνουμε στα μέλη μας, πάντα με σκοπό 
τη μεγιστοποίηση του  αποτελέσματος και προς όφελος του επιχείρειν. Μέχρι τότε όμως 
θα πρέπει να παραδεχθείτε και να αναγνωρίσετε ότι η μοναδική, νόμιμη και συμφέρουσα 
διαπραγμάτευση που έγινε μέχρι σήμερα, θέτοντας στη διάθεση των μελών μας ένα 
σοβαρό, νόμιμο, ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, είναι αυτή μεταξύ ΚΕΕΕ και 
Αυτοδιαχείρισης. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Με εκτίμηση 
 
 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 
Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 

 
 


