
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

2,5 χρόνια, 3 υπουργοί, δεκάδες νοµικοί σύµβουλοι για ένα νοµοσχέδιο που 
δεν προστατεύει ουσιαστικά τα πνευµατικά έργα και τους δηµιουργούς τους. 

Κρίµα. 

Ακούσαµε το σύνολο των φορέων να είναι θετικοί στο νοµοσχέδιο του κ. 
Μπαλτά,  - µόνο η ΑΕΠΙ ήταν τότε αντίθετη-, ενώ τώρα  αντιτίθεται το 
σύνολο των δηµιουργών. Ακούστε τους! Είστε δηµιουργός η ίδια! 

Η αµαρτωλή ΑΕΠΙ. Από την οποία δεινοπάθησαν οι δηµιουργοί. Ελπίζω να 
βρει άκρη η Δικαιοσύνη.  

Έχετε όµως ευθύνη οι κυβερνώντες, εσείς και οι προηγούµενοι. 

Οι ισολογισµοί ήταν γνωστοί εδώ και χρόνια.  

Αντί για αυτοσχεδιασµούς δώστε λύση. Επιτρέψτε να  µεταφερθούν τα 
δικαιώµατα σε έναν νέο ΟΣΔ ώστε να προστατευθούν από εδώ και στο εξής 
οι δηµιουργοί µέχρι η υπόθεση να ξεκαθαρίσει.  

Γιατί η  ΑΕΠΙ δεν είναι µόνον οι µέτοχοί της.  

Είχα την τύχη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως και χιλιάδες συµπολίτες 
µας- να παρακολουθήσω χθες τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου. 

Εκεί πέρασε από µπροστά µας όλη η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.  
Είδα έφηβους, µεσήλικες αλλά και µεγαλύτερους να συγκινούνται, να 
νοσταλγούν αλλά και να ονειρεύονται. 

Δεν ήταν απλώς µια συνάντηση πολιτισµού ή προσφοράς, ήταν µια 
συνάντηση των ιστορικών στιγµών µας, του χθες µε το σήµερα και το αύριο. 
Και αυτό µόνο ο πολιτισµός µπορούσε να το κατορθώσει. 

Αναρωτιέµαι λοιπόν, εµείς ως Πολιτεία τι κάνουµε για αυτούς τους 
ανθρώπους; 

Πώς τους  προστατεύουµε; 

Τους αφήνουµε στις τύχες τους; 

Σας ρωτώ κυρία Υπουργέ: 

-Γιατί αποσύρθηκε στο σύνολό του το σχέδιο Νόµου Μπαλτά;  

-Γιατί δεν προηγήθηκε καµία διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους φορείς; 

Αποφασίσατε την εναρµόνιση της εγχώριας νοµοθεσίας στην Κοινοτική 
οδηγία 2014/26 µε επείγουσα διαδικασία άνευ ουσιαστικού λόγου.  



Που πήγαν οι δηµοκρατικές σας αξίες; 

Η αξία της πολυφωνίας και του διαλόγου; Φοβάστε να συζητήσετε; 

Πάµε τώρα στα ειδικότερα ζητήµατα του νοµοσχεδίου.  

Στέκοµαι στα σηµαντικότερα επιγραµµατικά και τα οποία δεν προβλέπονται 
από την οδηγία. 

Πρώτον. Άρθρο 45 σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις µε τους χρήστες. 
Αλλάξτε το. Να διαµεσολαβούν εµπειρογνώµονες και η συµφωνία να είναι 
υποχρεωτική για όλους. Να προσβάλλεται µόνο για δόλο ή συµπαιγνία. 

Εσείς βάζετε το Εφετείο να κάνει τη συµφωνία. Με ποια τεχνογνωσία; 

Δεύτερον. Με το άρθρο 51 του νοµοσχεδίου φτιάχνετε νέες ΑΕΠΙ. 

Αντί να αποτρέψετε το φαινόµενο, προς όφελος των δηµιουργών. Σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει πουθενά πρόβλεψη για αντίστοιχη ΑΕΠΙ 
αλλά οι ίδιοι οι δηµιουργοί ασκούν συλλογική διαχείριση.  

Τρίτον. Η διάταξη του άρθρου 55 παράγραφος 3, για την οποία ξέσπασε 
σάλος αφού τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα θα µπορούν να χρησιµοποιούν 
αποσπάσµατα χωρίς την άδεια των δηµιουργών και χωρίς αµοιβή! Διάταξη-
αντίθετη µε την  κοινοτική οδηγία, που αφήνει παράθυρο για εξαίρεση ενώ 
εδώ έχουµε τον κανόνα.  Η διεθνής πρακτική είναι η σχετική εξαίρεση να 
συνοδεύεται και µε την υποχρέωση καταβολής αµοιβής στους µη 
ακαδηµαϊκούς συγγραφείς και εκδότες.  

Τέταρτον. Με άλλη αντισυνταγµατική διάταξη, στο άρθρο 55 παράγραφος 
4, καταπατάτε την απαγόρευση της εκµετάλλευσης της εργασίας χωρίς 
αµοιβή, όπως ορίζεται από τη Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Λέτε 
µάλιστα στο σχέδιο νόµου ‘’Μέχρι την έκδοση προεδρικού διατάγµατος’’.. 
Πότε θα γίνει αυτό; Μπορείτε να εγγυηθείτε για το µετά;  Πρόκειται για 
καταφανώς αντισυνταγµατική και αντικοινοτική διάταξη η οποία πλήττει 
βάναυσα τα δικαιώµατα των συγγραφέων και εκδοτών».  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Τι προτείνω; 

1) Να λυθεί το πρόβληµα της ΑΕΠΙ µε το άνοιγµα του συνόλου των 
δεδοµένων της (καταλόγου πελατών και ρεπερτορίου) και τη διάθεσή τους 
σε όλους χωρίς περιορισµούς. Θα έχουµε την ουσιαστική αντικατάσταση της 
ΑΕΠΙ µε πραγµατικά ανταγωνιστικούς στις υπηρεσίες τους οργανισµούς 
συλλογικής διαχείρισης. 



2) Να γίνει πραγµατικά ανεξάρτητος ο ΟΠΙ (Οργανισµός Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας) για να λειτουργεί ως ρυθµιστική αρχή. 

3) Να ρυθµιστεί σύµφωνα µε την σχετική κοινοτική οδηγία και όχι κατά 
παρέκκλιση το θέµα της χρήσης έργων και οι περιορισµοί για εκπαιδευτικές 
ανάγκες. 

4) Να ενισχυθούν ουσιαστικά οι Ελληνικές βιβλιοθήκες, και να δοθούν 
κίνητρα στους δηµιουργούς να εκθέτουν τα έργα τους εκεί, µε όφελος και 
για τους ίδιους και για το αναγνωστικό κοινό. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

Ψωµί- Παιδεία- Ελευθερία. Παλιό το σύνθηµα αλλά πάντα επίκαιρο. 

Ψωµί. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης. Με το success story 
µιλάτε για έξοδο στις αγορές. Θέλετε να κάνετε ό,τι έκανε το 14 η 
κυβέρνηση Σαµαρά. Ακόµα και µε αυξηµένο κόστος.  

Αν δεν το κάνετε σωστά όµως, θα το πληρώσετε µε το να καθυστερήσει και 
η άλλο η ουσιαστική έξοδος στις αγορές. 

Και θα το πληρώσετε και εσείς αλλά και ο ελληνικός λαός. 

Παιδεία. Θα έρθει η ώρα να συζητήσουµε για το νοµοσχέδιο Γαβρόγλου που 
ήδη έχει προκαλέσει σάλο στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

Ελευθερία. Ελευθερία στη δηµιουργία, στην Τέχνη, στην έκφραση. 

Ελευθερία που µόνο η πρόοδος και η ανάπτυξη που φτάνει σε κάθε πολίτη 
µπορούν να προσφέρουν. 

Ελευθερία που η Εκπαίδευση και ο Πολιτισµός µπορούν να στηρίξουν. 

Ελευθερία που σας προκαλεί αλλεργία. Γιατί δεν έχετε ούτε Αρετή ούτε 
Τόλµη και αυτό το βλέπει ο ελληνικός λαός. 


