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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Επιστολή προς Πρωθυπουργό μέσω ΚΕΕ 

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 ενημερώνει για την επιστολή που εστάλη εκ μέρους της ΚΕΕ στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη 
Τσίπρα. 

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής: 

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Μετά το πόρισμα των ορκωτών λογιστών και την παρέμβαση του Εισαγγελέα στην ΑΕΠΙ Α.Ε. που 
συγκλόνισε χρήστες και δικαιούχους από τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις και εξέθεσαν τη χώρα μας 
σ΄ ολόκληρη την Ευρώπη και όλο τον πολιτισμένο κόσμο της υφηλίου, θεωρούσαμε ότι η Υπουργός 
Πολιτισμού θα ήταν σε θέση να κόψει τον ομφάλιο λώρο των ελάχιστων επιτήδειων συνεργατών της 
ΑΕΠΙ Α.Ε. που καθυστερούσαν την ψήφιση του δίκαιου, λειτουργικού και ωφέλιμου, σε χρήστες και 
δικαιούχους, αρχικού Νόμου Μπαλτά που κατατέθηκε στις 3/7/2016 στη Βουλή και ανακλήθηκε 
περιέργως σε λίγες ώρες, οι ίδιοι ελάχιστοι, επιτήδειοι συνεργαζόμενοι με τα αφεντικά της ΑΕΠΙ Α.Ε. 
σε υπόγειες διαδρομές. Είναι αυτοί που άλλαξαν δύο φορές το Νόμο Μπαλτά, ευνοώντας 
σκανδαλωδώς την ΑΕΠΙ Α.Ε. και τη συγκεκριμένη οικογένεια. 

Ο αρχικός Νόμος Μπαλτά αν ψηφιζόταν το καλοκαίρι του 2016, οπότε και κατατέθηκε στη Βουλή, θα 
έδινε τη δυνατότητα να συνεργασθούν για πρώτη φορά, χρήστες και δικαιούχοι, μέσω των νόμιμων 
ΟΣΔ με τη συλλογική υποχρεωτική διαπραγμάτευση, αξιοποιώντας τις προτάσεις της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) που έγιναν αποδεκτές από το σύνολο των δημιουργών 
(είσπραξη από τα Επιμελητήρια της χώρας των δικαιωμάτων, με μηδενικό κόστος) και είσπραξη των 
δικαιωμάτων από το σύνολο των χρηστών με ανταποδοτικό όφελος. Καθώς θα ψηφιζόταν ο Κρατικός 
Επίτροπος που προέβλεπε ο Νόμος Μπαλτά με αρμοδιότητες διορισμού νέας Διοίκησης, 
διαπραγμάτευσης, εξυγίανσης μιας εταιρείας και σε  περίπτωση που δεν θα ήταν βιώσιμη η εταιρεία 
θα προχωρούσε σε κλείσιμο της εταιρείας, δίνοντας δυνατότητες να δημιουργηθούν από τα μέλη νέοι 
ΟΣΔ ή να συγχωνευθούν σε ΟΣΔ που λειτουργούν, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. 
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Αντ΄ αυτού μετά από 10 μήνες καθυστέρηση και παλινωδίες φθάσαμε στις συγκλονιστικές 
αποκαλύψεις του τεράστιου σκανδάλου της ΑΕΠΙ Α.Ε. και ξαφνικά αντί να εισαχθεί και να ψηφισθεί 
άμεσα ο Νόμος Μπαλτά, έστω και καθυστερημένα, λύνοντας το γόρδιο δεσμό, ψηφίστηκε με 
τροπολογία στο Ν. 2121/93, ο «εισπρακτικός» επίτροπος λες και το πρόβλημα της ΑΕΠΙ είναι μόνο οι 
εισπράξεις των δικαιωμάτων και τίποτε άλλο. 

Η ΑΕΠΙ δεν έχει χρήματα στα ταμεία της όχι μόνο γιατί δεν πληρώνουν οι χρήστες, αλλά γιατί-εκτός 
της εξαφάνισης των χρημάτων που εισέπραττε – εξαφανίσθηκαν παράλληλα και τα ίδια κεφάλαια 
από τη διαχείριση της διοίκησης (οικογένεια) σύμφωνα με το πόρισμα των ορκωτών λογιστών, μία 
διοίκηση που δυστυχώς βάσει της τροπολογίας παραμένει και συνδιοικεί με τον «εισπρακτικό» 
επίτροπο τουλάχιστον για 6 μήνες. Με λίγα λόγια αφήνουμε τον λύκο μέσα στο μαντρί να φυλάει τα 
πρόβατα. 

Κανείς λόγος για εξυγίανση της ΑΕΠΙ Α.Ε. Η βιωσιμότητα της ΑΕΠΙ δεν εξαρτάται μόνο από τις 
εισπράξεις αλλά από τα χαμένα, εξαφανισμένα χρήματα των χρηστών και τα ίδια κεφάλαια. 

Έχει κλονισθεί τα μέγιστα η εμπιστοσύνη χρηστών-μελών μας μετά από όσα αποκαλύφθηκαν από το 
πόρισμα των ορκωτών λογιστών. Είναι αδύνατον να πείσουμε έστω και έναν χρήστη, εάν δεν 
νομοθετηθεί η διάταξη που προβλέπει ο Νόμος Μπαλτά για υποχρεωτική συλλογική διαπραγμάτευση 
με τους εισπρακτικούς φορείς (άρθρο 45 του αρχικού Νόμου Μπαλτά), προκειμένου να υπάρξει 
δίκαιο, ωφέλιμο και αποδεκτό και από τις δύο πλευρές αμοιβολόγιο  και όχι επιβαλλόμενο μονομερώς 
αμοιβολόγιο, αλλά και χωρίς να γνωρίζουν οι χρήστες αν καταλήγουν τα χρήματα τους στους 
δημιουργούς, με διαφάνεια, δικαιοσύνη και όχι στα αφεντικά της ΑΕΠΙ Α.Ε. 

Επίσης, αδυνατούμε να πείσουμε έστω και έναν χρήστη ένα δεν ψηφισθεί ο αρχικός νόμος Μπαλτά 
που προβλέπει ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ με όλες τις αρμοδιότητες προκειμένου να διασφαλισθεί με 
διαφάνεια, δικαιοσύνη την λειτουργία της ΑΕΠΙ και να διερευνηθεί  βιωσιμότητα της συγκεκριμένης 
εταιρείας ΑΕΠΙ ΑΕ. 

Η τροπολογία που ψηφίσθηκε και προβλέπει τον «εισπρακτικό» επίτροπο το μόνο που μπορεί να 
πετύχει είναι να εγκλωβίσει ως «ομήρους», δικαιούχους και συμβαλλόμενους με την ΑΕΠΙ Α.Ε., να μην 
εξυγιάνει την εταιρεία, να γεμίσει τα πινάκια των δικαστηρίων με δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις των 
χρηστών, χωρίς όμως να εισπράξει χρήματα, να δώσει τη δυνατότητα στη Διοίκηση που παραμένει 
και συνδιοικεί να «κουκουλώσει» και να «μπαλώσει» ό,τι μπορεί προς το συμφέρον της, για να 
μπορέσει να πέσει στα «μαλακά» στα δικαστήρια που θα ακολουθήσουν. Κυρίως δε, θα δώσει άλλοθι 
στη διοίκηση της ΑΕΠΙ εφόσον συνδιοικεί με τον Επίτροπο και θα απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του 
Κράτους μέχρι να γίνουν τα δικαστήρια. Τέλος, θα πτωχεύσει και θα κλείσει η ΑΕΠΙ Α.Ε. αφήνοντας 
εκτεθειμένη τη χώρα μας σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, σύροντας και διασύροντας ως 
απατεώνες στα δικαστήρια χιλιάδες χρήστες και αφήνοντας στην τύχη τους χιλιάδες δημιουργούς να 
ζουν ως πένητες. 

Καλούμε άμεσα την Υπουργό Πολιτισμού να επαναφέρει και να καταθέσει προς ψήφιση τον δίκαιο, 
ωφέλιμο και λειτουργικό αρχικό Νόμο Μπαλτά προς όφελος δικαιούχων και χρηστών, διότι μόνο έτσι 
μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ δικαιούχων και χρηστών, αλλά και των δικαιούχων 
παγκοσμίως, προς όφελος του πολιτισμού της χώρας μας. Το μόνο το οποίο θα πετύχει είναι να 
εισπράξει ελάχιστα χρήματα προκειμένου να πληρώνονται το Δ.Σ., «εισπρακτικός» επίτροπος, καθώς 
και οι σύμβουλοι που θα προσληφθούν από τον «εισπρακτικό» επίτροπο. 
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Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Πάγια θέση της ΚΕΕ είναι να συμβάλλει και να στηρίξει τον πολιτισμό της πατρίδας μας, με 
ανταποδοτικά οφέλη. Η ΚΕΕ εκπροσωπώντας 800.000 και πλέον μέλη, δεσμεύεται, εφόσον ψηφιστεί 
ο αρχικός Νόμος Μπαλτά, να συνδράμει με κάθε τρόπο προς όφελος και των δύο πλευρών, 
προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που παράγουν πολιτισμό στην πατρίδα 
μας να ζουν με αξιοπρέπεια και να ηρεμήσει ο ταραγμένος, εδώ και πολλά χρόνια, χώρος των 
πνευματικών δικαιωμάτων, προς όφελος του πολιτισμού της χώρας μας. 

 

 

Με εκτίμηση 
 
 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 
Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 


