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Κατερίνη, 10 Δεκεμβρίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Επί τάπητος το θέμα για την πνευματική ιδιοκτησία
Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας και μέλος της
ΔΕ της ΚΕΕΕ
Συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.
Πάνο Παναγιωτόπουλο πραγματοποίησε η Διοικητική
Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος με
κύριο θέμα συζήτησης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
επιχειρήσεις και καταστήματα σε όλη τη χώρα από τον
τρόπο είσπραξης δικαιωμάτων για τους δημιουργούς και
τους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων. Στη συνάντηση
παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας
και μέλος της Δ.Ε. της ΚΕΕΕ κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.
Να βρεθεί μια δίκαιη λύση μεταξύ δημιουργών δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων και επιχειρηματιών
ζήτησαν οι εκπρόσωποι της ΚΕΕΕ από τον Υπουργό, ενώ ο κ.
Χατζηχριστοδούλου τόνισε ότι «σεβόμαστε τα πνευματικά
δικαιώματα αλλά στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε χρειάζεται να
βρεθεί η χρυσή τομή ώστε οι επιχειρηματίες να μην επιβαρύνονται με τσουχτερά
πρόστιμα. Είναι ζωτικής σημασίας η παρέμβαση του Υπουργείου σε τρόπο ώστε να
ικανοποιηθούν όλες οι πλευρές».
Ο Υπουργός τόνισε ότι σύντομα αρχίζουν οι εργασίες τής Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου
για τη δημόσια εκτέλεση, την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, που
έχει ως σκοπό την επίτευξη μιας νέας ισορροπίας του καθεστώτος είσπραξης. Έτσι,
ώστε οι δημιουργοί και δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων να αμείβονται για τα έργα

τους και οι μικροκαταστηματάρχες να μην ασφυκτιούν, ιδιαίτερα υπό τις σημερινές
συνθήκες της κρίσης.
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι: Α’
Αντιπρόεδρος, κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος
(Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητήριου
Θεσσαλονίκης), Β’ Αντιπρόεδρος, κ. Ιορδάνης
Τσώτσος (Πρόεδρος Επιμελητήριου Πέλλας),
Δ’ Αντιπρόεδρος, κ. Παύλος Τονικίδης
(Πρόεδρος Επιμελητήριου Κιλκίς), Γενικός
Γραμματέας, κ. Παναγιώτης Αγνιάδης
(Πρόεδρος Επιμελητήριου Βοιωτίας),
Οικονομικός Επόπτης, κ. Γεώργιος Χονδρογιάννης, (Πρόεδρος Επιμελητήριου
Κερκύρας). Επίσης συμμετείχε ο κ. Στυλιανός Μωραΐτης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Ξάνθης και η νομικός κα Αρχοντούλα Παπαναγιώτου. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και
η κα Ειρήνη Σταματούδη, Διευθύντρια του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ),
η οποία θα συντονίσει τις εργασίες της Επιτροπής. Στην Επιτροπή θα συμμετέχουν
ακόμη οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, η ΚΕΔΕ, καθώς και άλλοι φορείς χρηστών.

