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Πέµπτη 21 Νοεµβρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 21 Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 09.36’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την 20-11-2013 εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΛΓ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
20-11-2013 σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου
νόµου: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα Α.Ε.» και
άλλες διατάξεις»)
Πριν εισέλθουµε στη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων θα
ήθελα να κάνω µία αναφορά στην ηµέρα και σε αυτούς που γιορτάζουν σήµερα µε τα Εισόδια της Παναγίας µας και βέβαια στις
Ένοπλες Δυνάµεις. Δεν χρειάζεται να πούµε κάτι ιδιαίτερο για τις
Ένοπλες Δυνάµεις. Είναι τα παιδιά του λαού τα οποία ανά πάσα
στιγµή, όταν το καλέσει η πατρίδα, σε ειρηνικούς ή δύσκολους
καιρούς αν χρειαστεί θα είναι οι πρώτοι που θα προστρέξουν.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 266/18-11-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αρκαδίας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την πιθανότητα κατάργησης του
Κέντρου Υγείας Τροπαίων.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντινόπουλος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση που κατέθεσα σήµερα έχει να κάνει
µε το Κέντρο Υγείας Τροπαίων. Στην περιοχή αυτή, που είναι µια,
πραγµατικά, πολύ όµορφη περιοχή της Γορτυνίας και βρίσκεται
σε µεγάλη απόσταση από την πρωτεύουσα την Τρίπολη, υπάρχουν αρκετά προβλήµατα και έχουν ενταθεί οι υποψίες τον τελευταίο καιρό -µε διάφορα που λέγονται είτε για αντιπολιτευτικούς ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο αλλά κυρίως από τη µη εύρυθµη λειτουργία του κέντρου υγείας- ότι η Κυβέρνηση θα κλείσει το Κέντρο Υγείας Τροπαίων και θα ενσωµατωθεί στο Κέντρο
Υγείας Δηµητσάνας.
Νοµίζω ότι αυτό θα είναι καταστροφικό για την περιοχή. Διότι
είναι µία περιοχή η οποία καλύπτει τριακόσια πενήντα τετραγω-

νικά χιλιόµετρα, είναι µία δύσβατη περιοχή και έτσι οι κάτοικοι
των χωριών θα ταλαιπωρούνται πάρα πολύ στο να φτάσουν στη
Δηµητσάνα ή οπουδήποτε αλλού.
Εξυπηρετεί µεγάλο αριθµό επισκεπτών. Θέλω να σας πω µερικά στοιχεία, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Συγκεκριµένα µιλάµε για
είκοσι µία χιλιάδες διακόσια επτά άτοµα και σε ένα χρόνο, τα τέσσερις χιλιάδες από αυτά ζήτησαν ιατρική βοήθεια και δεκαεπτά
χιλιάδες διακόσια δεκαπέντε έκαναν εγγραφή συνταγών. Επίσης,
θέλω να σας πω πως λόγω του ότι υπάρχει µόνο ένας οδηγός,
τα περισσότερα περιστατικά διακοµίζονται στην Τρίπολη ή οπουδήποτε αλλού µε δικά τους µέσα.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτον, υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί ή να ενσωµατωθεί το κέντρο υγείας; Και το δεύτερο
που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι τι έχει κάνει το Υπουργείο σε
αυτήν την κατεύθυνση ώστε να µπορέσει να βοηθήσει στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Τροπαίων;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίκαιρη ερώτηση.
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν πρόκειται να κλείσει το Κέντρο
Υγείας Τροπαίων. Και το λέω έτσι εµφατικά και κατηγορηµατικά,
διότι µου δίνετε την ευκαιρία, κύριε συνάδελφε, να πω τι είναι
αυτό που σχεδιάζουµε να κάνουµε στην πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας.
Δεν πρόκειται να κλείσουµε κανένα κέντρο υγείας σε κανένα
σηµείο της επικράτειας. Το λέω διότι δέχοµαι διαρκώς ερωτήσεις
από διαφορετικές περιοχές. Η κατεύθυνση της µεταρρύθµισης
της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας βρίσκεται ακριβώς στην
άλλη πλευρά από αυτήν που φοβούνται ή, όπως είπατε, για αντιπολιτευτικούς λόγους καλλιεργούν πολλοί.
Εµείς θέλουµε να φτιάξουµε, και πιστεύουµε ότι εάν υλοποιήσουµε τη µεταρρύθµιση θα το πετύχουµε σε ένα βάθος τριετίας
βέβαια που θα ολοκληρωθεί η µεταρρύθµιση, µία δοµή παροχής
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας τέτοια -πάντα µιλάµε για δηµόσια δοµή ελεύθερης πρόσβασης καθολικού χαρακτήρα- που θα
έχει τέτοιου είδους ισχύ και θα εµπνέει τέτοια εµπιστοσύνη
στους πολίτες, ώστε θα αποτελέσει ουσιαστικό όπλο στην ανάσχεση της πολύ µεγάλης ροής των ασθενών απευθείας στα δευτεροβάθµια νοσοκοµεία. Άρα, λοιπόν, όχι µόνο δεν θέλουµε να
αποδυναµώσουµε την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας αλλά
έχουµε πολύ µεγάλο συµφέρον να την ενδυναµώσουµε. Μιλάµε
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για την ακριβώς αντίστροφη λογική.
Όλο αυτό έχει χαθεί, η αλήθεια είναι, τον τελευταίο καιρό µέσα
στη γενικότερη συζήτηση για το αν θα υπάρξουν ή όχι απολύσεις
από τον ΕΟΠΥΥ και πώς θα γίνει η κινητικότητα και η διαθεσιµότητα. Μπροστά, δηλαδή, στην αναπόφευκτη φασαρία η οποία γίνεται λόγω της αλλαγής της δοµής –κάθε αλλαγή αναµφίβολα
δηµιουργεί µία αναστάτωση και το σέβοµαι απόλυτα αυτό- δεν
στρέφεται η προσοχή µας στο µεγάλο στόχο. Ο µεγάλος στόχος
είναι να απολαύσει ο ελληνικός λαός κάτι που θα έπρεπε να απολαµβάνει εδώ και πολλά χρόνια και δεν το απολαµβάνει, δηλαδή
µία ισχυρή δηµοσίου χαρακτήρα παροχή πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας καθολική, ελευθέρας προσβάσεως, έτσι ώστε να µπορούµε να έχουµε αυτά που έχουν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι.
Ειδικότερα, ως προς το Κέντρο Υγείας Τροπαίων θα µου επιτρέψετε να σας πω –έχει να κάνει και µε αυτά που ψηφίσαµε και
χθες εδώ στη Βουλή- ότι, όπως αντιλαµβάνεστε, εδώ υπάρχουν
ορισµένα δοµικά προβλήµατα. Θα σας πω µόνο το εξής: το Κέντρο Υγείας Τροπαίων είναι πενταθέσιο. Αυτήν τη στιγµή που µιλάµε είναι καλυµµένες οι δύο θέσεις. Για τις τρεις θέσεις οι
οποίες είναι κενές έχουν προκηρυχθεί διαδοχικά τρεις διαγωνισµοί. Έχουµε προκηρύξει τις θέσεις, έχουµε την πίστωση,
έχουµε κάνει τρεις φορές την προκήρυξη των θέσεων και τρεις
φορές δεν προσήλθε κανένας ιατρός. Δεν είναι θέµα πιστώσεων.
Οι πιστώσεις υφίστανται εξ ου και προκηρύσσονται οι θέσεις.
Οι γιατροί δεν πάνε.
Μην πάρω ένα-ένα τα περιφερειακά ιατρεία. Αν θέλετε να σας
απαντήσω στη δευτερολογία µου για τα περιφερειακά ιατρεία
που συνδέονται µε το Κέντρο Υγείας Τροπαίων. Άλλα λειτουργούν, σε άλλα τους λείπει γιατρός για τους ίδιους περίπου λόγους που µιλάµε για το κέντρο υγείας.
Τι κάναµε, όµως, αυτές τις τελευταίες τρεις εβδοµάδες; Το κάναµε και µαζί, διότι είχαµε και τη δική σας θετική ψήφο. Προχωρούµε σε µία σειρά θεσµικών µεταρρυθµίσεων µε τις οποίες
προσδοκούµε ότι θα µπορέσουµε να καλύψουµε αυτήν την αδυναµία. Κάναµε υποχρεωτικό το αγροτικό ιατρείο για τους νέους
πτυχιούχους για να γεµίσουν εκ νέου τα αγροτικά ιατρεία και ήδη
οι πρώτοι πήγανε. Προσδοκούµε ότι µέσα στο επόµενο εξάµηνο
θα έχουν γεµίσει όλα τα αγροτικά ιατρεία.
Επίσης, µε τη χθεσινή τροπολογία που δώσαµε την κινητροδότηση για την κάλυψη των επικουρικών ιατρών, περιµένουµε
αυτές οι νέες προκηρύξεις που θα γίνουν οι οποίες τώρα µένουν
άγονες, να καλυφθούν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντινόπουλος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, µένω στο πρώτο, ότι, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση ενσωµάτωσης, κατάργησης του Κέντρου Υγείας Τροπαίων.
Δεύτερον, θέλω να σας πω ότι, πραγµατικά, στις πρωτοβουλίες που παίρνουµε και στηρίξαµε ελπίζω να ανταποκριθούν οι
γιατροί, γιατί όσον αφορά αυτό δεν µπορούµε να υποσχεθούµε
και την ανταπόκριση των ιατρών. Νοµίζω όµως ότι είναι σε πολύ
σωστή κατεύθυνση αυτές οι πρωτοβουλίες.
Τρίτον, επειδή καταλαβαίνω τον φόρτο και δεν θα ήθελα να
πάρω µία πρωτοβουλία από µόνος µου σε σχέση µε τον διοικητή
του νοσοκοµείου, ο οποίος έχει την ευθύνη όλων αυτών των κέντρων υγείας, θέλω να σας πω ότι νοµίζω πως πολύ σύντοµα πρέπει να γίνει µία σύσκεψη στην Τρίπολη, ώστε να δούµε -δεν είναι
µόνο το Κέντρο Υγείας Τροπαίων που έχει πραγµατικά προβλήµατα- πώς µπορούµε µικρά προβλήµατα, που έχουν να κάνουν
παραδείγµατος χάριν µε οδηγούς ή µε οποιεσδήποτε άλλες ειδικότητες, να λυθούν, για να βοηθήσουµε τους πολίτες που βρίσκονται σε αποµακρυσµένα µέρη. Πιστεύω ότι θα το αποδεχθείτε
και θα πείτε στον διοικητή να κάνει µια τέτοια σύσκεψη, στην
οποία µετά θα µπορούσαµε να δούµε σε δεύτερο επίπεδο πώς
θα µπορούσε και το Υπουργείο να βοηθήσει.
Αφού ολοκληρώσουµε αυτήν τη συζήτηση, δεν θα µπορούσα
να αφήσω ασχολίαστο σήµερα το θέµα µε τη µείωση των τιµών
των φαρµάκων. Σήµερα εµείς καταθέσαµε ως ΠΑΣΟΚ αίτηµα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ονοµαστικής ψηφοφορίας και ελπίζω ότι όλη η Βουλή και ειδικά
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, θα ψηφίσει τη νέα µείωση των τιµών
των φαρµάκων. Δεν µπορώ να πιστέψω ότι πίσω από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση θα κρύβονται συµφέροντα επιχειρηµατικά
και φαρµακευτικές εταιρείες.
Μου έκανε σήµερα µεγάλη εντύπωση ότι το πρωτοσέλιδο της
«ΑΥΓΗΣ», του κοµµατικού οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ, µιλάει για πολιτική υπέρ των πολυεθνικών, την ώρα που στη µείωση των φαρµάκων υπάρχουν και φάρµακα που αφορούν τις πολυεθνικές,
αλλά υπήρξε χθες και δελτίο Τύπου των εταιρειών που εκπροσωπούν τις πολυεθνικές, οι οποίες καταδικάζουν και καταγγέλλουν την πολιτική του Υπουργείου Υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το θέµα όµως
δεν είναι αυτό, κύριε Κωνσταντινόπουλε, µε όλο τον σεβασµό.
Σωστή ίσως η παρατήρηση αλλά παρακαλώ µείνετε επί του θέµατος. Ας βάλουµε µια αρχή επιτέλους.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εύχοµαι, κυρία Πρόεδρε, και εσείς που συµµετέχετε στο Κοινοβούλιο να στηρίξετε
την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κύριος Υπουργός.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Για τα Τρόπαια να πείτε τώρα,
όχι για το θέµα των φαρµάκων.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα
ξεκινήσω µε το θέµα των Τροπαίων και θα µου επιτρέψετε να
κλείσω όπως εγώ νοµίζω, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Κωνσταντινόπουλε, είστε απ’ τους τυχερούς ανθρώπους
γιατί είστε Αρκάς. Και ξέρετε η Αρκαδία, στα λατινικά, έχει τον
χαρακτήρα του παραδείσου. Προέρχεστε από τον παράδεισο δηλαδή και ασφαλώς η περιοχή της Γορτυνίας είναι απ’ τις ωραιότερες περιοχές που µπορεί κανείς να επισκεφθεί κι εγώ υπό µία
έννοια σας ζηλεύω γι’ αυτό.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κι ο κ. Αλεξόπουλος
είναι από την Αρκαδία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Άρα,
λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσω, ασφαλώς είπαµε ότι δεν κλείνει,
δεν συγχωνεύεται, αλλά όλη µας η πολιτική συγκλίνει στο πώς
θα αναβαθµιστεί το κέντρο υγείας.
Επίσης, θα σας πω ότι µε µεγάλη χαρά θα οργανώσουµε
αυτήν τη συνάντηση στην Τρίπολη. Δεν υπάρχει καµµία αντίρρηση, σωστή είναι, θα καλέσουµε φυσικά όλους τους τοπικούς
φορείς και τοπικούς Βουλευτές και τον περιφερειάρχη, γιατί το
θέµα της αντιµετώπισης, σε τοπικό επίπεδο, των ζητηµάτων της
υγείας, ασφαλώς αντιλαµβάνεστε ότι αφορά όλον τον κόσµο.
Όπως σας είπα και προηγουµένως, όλη η πολιτική που έχουµε
σχεδιάσει µε σειρά θεσµικές παρεµβάσεις συγκλίνει στην αναβάθµιση της υγείας. Είστε και γιατρός και άρα µπορείτε να καταλάβετε ότι έχουµε φτάσει στο µέγιστο δυνατό σηµείο που µας
επιτρέπει η παρούσα δηµοσιονοµική κατάσταση. Διότι το µόνο
που δεν έχουµε θεσµοθετήσει είναι η αύξηση του µισθού,
πράγµα που δεν µπορούµε να κάνουµε.
Όλα τα άλλα που έχουµε βάλει γύρω-γύρω στην πραγµατικότητα είναι µεγάλη αύξηση του µισθού. Διότι παρέχοντάς τους
τροφή και στέγη δωρεάν τους µειώνουµε τα έξοδα, άρα είναι σαν
να τους αυξάνουµε τον µισθό. Παρέχοντάς τους µοριοδότηση
για να µπουν στο ΕΣΥ ή βάζοντας τη γυναίκα τους να συνυπηρετεί µαζί τους, µειώνουµε τα έξοδα της οικογένειας, άρα είναι σαν
να τους αυξάνουµε τον µισθό.
Ό,τι µπορούσαµε περισσότερο να κάνουµε για να µπορέσει να
λειτουργήσει πλέον το σύστηµα και να γεµίσουν γιατρούς τα περιφερειακά ιατρεία, τα κέντρα υγείας, τα αγροτικά ιατρεία, κύριε
συνάδελφε, τα έχουµε κάνει πλέον όλα και νοµίζω ότι θα αναγνωρίσετε πως τα έχουµε κάνει και µε µεγάλη ταχύτητα, δηλαδή
δεν θα µπορούσαµε να κινηθούµε γρηγορότερα.
Άλλωστε, µία επιπλέον θεσµική παρέµβαση ψηφίσαµε µαζί
χθες -µάλλον είναι στην τροπολογία που θα ψηφίσουµε την Τετάρτη µε ονοµαστική ψηφοφορία, όπως αναφέρατε προηγουµένως- και είναι ότι δίνουµε το δικαίωµα στις υγειονοµικές
περιφέρειες να επισπεύδουν και να προκηρύσσουν τις θέσεις και
να µην περιµένουν τις κεντρικές προκηρύξεις του Υπουργείου
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Υγείας, πράγµα που όπως αντιλαµβάνεστε δίνει και τη δυνατότητα της ταχύτερης κάλυψης των θέσεων, εκεί που υπάρχει.
Άρα, έχουµε ολοκληρώσει µια σειρά θεσµικών παρεµβάσεων.
Τώρα όσον αφορά το θέµα που θίξατε, ένα σχόλιο µόνο θέλω
να κάνω. Ίσως, δεν έγινε αντιληπτό από κάποιους συναδέλφους
του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένας εδώ µέσα που
εξυπηρετεί άλλου είδους συµφέροντα. Η τροπολογία µας µειώνει την τιµή σε πάνω από έξι χιλιάδες φάρµακα. Απ’ αυτά τα
µισά και πλέον είναι των ξένων πολυεθνικών.
Όπως αντιλαµβάνεστε, όταν µειώνουµε τις τιµές των φαρµάκων σε τρεις χιλιάδες φάρµακα πολυεθνικών εταιρειών -γιατί µειώνουµε και τις τιµές των off-patent, όπως λέγονται- και το
σηµερινό πρωτοσέλιδο της «ΑΥΓΗΣ» λέει ότι ακολουθούµε πολιτική υπέρ των πολυεθνικών, ενώ την ίδια στιγµή οι πολυεθνικές
µε υβρίζουν και προσωπικά διότι εισηγούµαι αυτήν την πολιτική,
είναι ένας τραγέλαφος. Φαντάζοµαι ότι η «ΑΥΓΗ» δεν είναι καλά
πληροφορηµένη. Δεν θέλω να πιστέψω ότι όλα αυτά έχουν να
κάνουν, παραδείγµατος χάριν, µε διαφηµίσεις πολυεθνικών εταιρειών που ακούω στο ραδιοσταθµό το «ΚΟΚΚΙΝΟ». Φαντάζοµαι
αυτές οι διαφηµίσεις των πολυεθνικών φαρµακευτικών εταιρειών
στο «ΚΟΚΚΙΝΟ» είναι συµπτωµατικές σε σχέση µε τη χθεσινή
στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο νοών νοείτω.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε τα τώρα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµαστε στην έκτη µε αριθµό 259/18-11-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Σπυρίδωνος Λυκούδη προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων των ογκολογικών ασθενών ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες στα δηµόσια
νοσοκοµεία.
Κύριε Λυκούδη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είµαι βέβαιος ότι συµφωνείτε πως οι ογκολογικοί ασθενείς είναι µια ιδιαίτερα ευαίσθητη κατηγορία ασθενών
και ψυχολογικά και οικονοµικά. Ο χρόνος δεν είναι σύµµαχος. Το
κόστος των θεραπειών είναι δυσβάσταχτο ειδικά σε περίοδο οικονοµικής κρίσης.
Επίσης, είµαι βέβαιος ότι έχετε υπ’ όψιν σας και την τάση που
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Αυξήθηκαν µέχρι και 50% έως
60% για ορισµένα εξειδικευµένα τµήµατα οι καρκινοπαθείς που
καταφεύγουν στα δηµόσια νοσοκοµεία για θεραπείες. Άµεσο
αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης, είναι να περιµένουν οι άνθρωποι από τρεις έως εννέα µήνες για τη θεραπεία τους. Να περιµένουν, ενώ ξέρετε πολύ καλά –όλοι µας το ξέρουµε- ότι ο
χρόνος στην ασθένεια αυτή είναι πιεστικός. Η αναµονή για ακτινοθεραπεία µπορεί να φτάσει τους τρεις, τους τέσσερις, τους
πέντε µήνες και για ραδιενεργό ιώδιο για τον καρκίνο του θυρεοειδούς φτάνει τους επτά, τους οκτώ και τους εννιά µήνες.
Αυτό, βέβαια, δεν είναι συνέπεια µόνο της κρίσης. Οι αναµονές
για ακτινοθεραπεία ήταν δυσοίωνες και προ κρίσης. Η ευθύνη γι’
αυτό διαχέεται σε πολλούς Υπουργούς. Όµως, τώρα, κύριε
Υπουργέ, εσείς καλείστε να λύσετε αυτό το πρόβληµα, την προτεραιότητα δηλαδή των ογκολογικών ασθενών, διότι η ζωή τους
εξαρτάται απόλυτα από την έγκαιρη, απρόσκοπτη και συνεχή
εφαρµογή των θεραπειών τους.
Είµαι, λοιπόν, σχεδόν βέβαιος ότι θα συµφωνήσετε στο συµπέρασµά µου. Τέτοιοι χρόνοι αναµονής για τους καρκινοπαθείς
δεν είναι αποδεκτοί ακόµα και για ένα κράτος επί επιτροπεία,
ακόµα και για µια χώρα σε κρίση, ακόµα και για ένα καχεκτικό
οικονοµικά σύστηµα υγείας. Είναι και θέµα αξιοπρέπειας των
ασθενών και των οικείων τους.
Γι’ αυτό σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ: Τι ενέργειες έχετε κάνει
σε συνεργασία µε τις υγειονοµικές περιφέρειες και τις διοικήσεις
των νοσοκοµείων, ώστε οι ογκολογικοί ασθενείς να µην έρχονται
αντιµέτωποι µε την απελπισία των τεράστιων αναµονών και να
προχωρούν έγκαιρα στις ενδεδειγµένες θεραπείες. Θεωρείτε ότι
είναι ποσοτικά και ποιοτικά ικανοποιητική η στελέχωση των ογκολογικών τµηµάτων των δηµοσίων νοσοκοµείων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
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Τον λόγο έχει ο Υπουργός, κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης
για να απαντήσει στην ερώτηση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να σας πω ότι η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ σηµαντική. Εγώ είχα την ατυχία στα
νεανικά µου χρόνια να έχω µητέρα που έφυγε από καρκίνο.
Ήµουν πάρα πολλά χρόνια στο «Λαϊκό» Νοσοκοµείο όπου µπαινόβγαινε και έχω ζήσει όλη τη διαδικασία σχετικών αναµονών.
Άρα, αντιλαµβάνεστε ότι έχω µια προσωπική ευαισθησία σ’ αυτό
το θέµα και δεν χρειάζεται να µε πείσετε για την ορθότητα της
παρατήρησης.
Πριν πω τίποτα άλλο, σας καταθέτω απ’ όλες τις υγειονοµικές
περιφέρειες της χώρας, µια προς µια, από ένα προς ένα τα νοσοκοµεία που έχουν ογκολογικά τµήµατα και αντιµετωπίζουν
σχετικά περιστατικά, τους σχετικούς χρόνους αναµονής ανά νοσοκοµείο και ανά κλινική για να µπορούµε να µιλάµε για τον
πραγµατικό χρόνο από την υπηρεσία.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το βασικότερο πρόβληµα που συνάγεται από όλα αυτά τα
στοιχεία, είναι η έλλειψη προσωπικού. Βεβαίως σε ορισµένα νοσοκοµεία υπάρχει πολύ µεγάλη αναµονή και έχετε δίκιο. Σε άλλα,
όχι τόσο. Σε αρκετές περιπτώσεις το σύστηµα λειτουργεί και λειτουργεί ευρύθµως. Σε πολλές άλλες, όχι. Πού δεν λειτουργεί ευρύθµως; Εκεί που έχουµε µεγάλη υποστελέχωση προσωπικού.
Εµείς έχουµε πάρει έγκριση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρυθµίσεως για να προχωρήσουµε -και ήδη προχωράµε- σε
προσλήψεις τετρακοσίων γιατρών και εκατό νοσηλευτών µέχρι
το τέλος του 2013. Θα προχωρήσουµε και στην πρόσληψη άλλων
πεντακοσίων γιατρών και άλλων τριακοσίων νοσηλευτών µέσα
στο πρώτο εξάµηνο του 2014. Σε αυτό µας τον προγραµµατισµό,
η στελέχωση των ογκολογικών τµηµάτων έχει τεθεί στην πρώτη
προτεραιότητα.
Αντιλαµβάνεστε ότι οι προσλήψεις αυτές είναι σχετικά λίγες
στο σύνολο και οι ανάγκες που έχουν τα νοσοκοµεία µας είναι
πολλές. Άρα, δεν µπορούµε να πούµε ότι µε αυτήν την παρέµβαση θα λύσουµε όλα τα προβλήµατα και θα µηδενίσουµε τους
χρόνους. Σίγουρα όµως θα είµαστε σε πολύ καλύτερη θέση.
Και αν µε τη διαδικασία της µεταρρυθµίσεως στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας προκύψει ιατρικό προσωπικό της πρωτοβαθµίου που δεν θα χρειαστεί, άρα εκεί θα υπάρξουν
διαθεσιµότητες, για κάθε θέση γιατρού που θα µειώνεται από
την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας θα προκηρύσσεται µία επιπλέον θέση στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Εποµένως, και από αυτήν την οδό µπορεί να έχουµε πολλές
επιπλέον προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, όπου, πραγµατικά, τα κενά είναι
πάρα πολύ µεγάλα, µέσα στο 2014.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς να θεωρήσουµε δεδοµένη την
ευαισθησία όλων µας απέναντι στο ζήτηµα, προφανώς και τη
δική σας. Είναι δεδοµένη η ευαισθησία σας. Και πρέπει να έχετε
απολύτως την βεβαιότητα ότι δεν κατατίθεται αυτή η ερώτηση
για πολιτική γκρίνια -αν είναι δυνατόν.
Επίσης να σας πω ότι εµείς παρακολουθούµε στενά το πρόβληµα και γνωρίζω, παραδείγµατος χάριν, για την πρόσφατη εγκατάσταση µηχανήµατος ραδιενεργού ιωδίου στο Νοσοκοµείο
των Αγίων Αναργύρων, που δεν υπήρχε και είναι θετική ως ενέργεια. Όπως, επίσης, ξέρω και τις προσπάθειες που γίνονται. Η
ερώτηση κατατίθεται για να επιταχύνουµε τις προσπάθειες,
κύριε Υπουργέ, και σας το λέω µε ειλικρίνεια.
Τα προβλήµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο µε την αύξηση των θέσεων θεραπείας στα δηµόσια νοσοκοµεία και το είπατε. Είναι πολύ θετικό ότι το λέτε. Απαιτείται όµως και η

2484

εγκατάσταση ακτινοθεραπευτικών µηχανηµάτων, που υπάρχει
έλλειψη σε αυτό το θέµα. Επίσης, νοµίζω ότι το ξέρετε, υπάρχει
έλλειψη µηχανηµάτων υψηλής τεχνολογίας για την αντιµετώπιση
κυρίως του καρκίνου του θυρεοειδούς που έχει ανάγκη το ιώδιο.
Κύριε Υπουργέ, οι δαπάνες για την υγεία δεν είναι πολυτέλεια.
Εγώ αντιλαµβάνοµαι τις δυσκολίες τις οποίες έχει σήµερα η
χώρα. Και το ξαναλέω άλλη µία φορά. Δεν είναι µία ερώτηση
µέσα σε µία συνηθισµένη ρουτίνα πολιτικής γκρίνιας. Δεν είναι
εκεί το θέµα.
Το θέµα είναι ότι ειδικά αυτή η εξαιρετικά ευαίσθητη κατηγορία των ασθενών, οι καρκινοπαθείς, για τους οποίους ο χρόνος
είναι αµείλικτος, κύριε Υπουργέ, πρέπει να έχουν την αίσθηση,
και αυτοί και η οικογένειά τους και εµείς ως πολιτεία, ότι υπάρχει
η ανάγκη να βρισκόµαστε δίπλα τους. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει
να επιταχυνθεί ο χρόνος που χρειάζεται για τη θεραπεία τους,
να επιταχυνθεί η διαδικασία στελέχωσης των νοσοκοµείων από
τους ειδικούς θεραπευτές και να επιταχυνθεί η διαδικασία εξοπλισµού τους από τα µηχανήµατα που χρειάζονται για τη δική
τους προσπάθεια, που είναι προσπάθεια ζωής.
Και έχω την εντύπωση ότι σε αυτό το θέµα και οι δικές σας
ευαισθησίες θα είναι µεγαλύτερες -ας το πούµε- από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία ασθενών που επίσης χρειάζονται τη βοήθεια της πολιτείας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε
συνάδελφε, στη χώρα γνωριζόµαστε και ποτέ δεν θα σας κατέτασσα σε αυτούς που θα έκαναν µια ερώτηση για λόγους γκρίνιας. Το αντίθετο, είστε πάντα εξαιρετικά αξιοπρεπής και δεν
υπονόησα κάτι τέτοιο. Η ερώτηση ήταν σωστή. Πολύ καλά κάνατε και την καταθέσατε.
Πρέπει να σας πω ότι όχι µόνο στους Αγίους Αναργύρους, που
το αναφέρατε πριν αλλά και σε άλλα νοσοκοµεία εγκαταστήσαµε
µηχανήµατα. Παραδείγµατος χάριν, στο Νοσοκοµείο «Μεταξά»
εγκαινιάσαµε πριν από ένα µήνα µηχάνηµα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού, ακριβώς διότι δεν έχει διαλάθει
της προσοχής µας η σοβαρότητα αυτής της πλευράς.
Ποιος µπορεί να υποτιµήσει αυτήν τη φοβερή ασθένεια;
Πρέπει, όµως, να σας πω ότι εδώ έχουµε δύο πλευρές. Η µία
πλευρά είναι ο µηχανολογικός εξοπλισµός, ο οποίος σε ένα κάποιο βαθµό προχωράει και από προγράµµατα ΕΣΠΑ αλλά και
από τη συµφωνία µας µε ιδρύµατα.
Δεν θα ήθελα να τα πω αναλυτικά τώρα, γιατί είµαστε στη διαδικασία για να κάνουµε µια µεγάλη συµφωνία µε ένα ίδρυµα, για
να µας παραχωρήσει πολλά µηχανήµατα επικεντρωµένα στον
καρκίνο, για να καλύψουµε σχεδόν το σύνολο των αναγκών της
χώρας. Διότι, ευτυχώς, υπάρχουν άνθρωποι και ιδρύµατα που
έχουν χρήµατα και είναι διατεθειµένα να τα δώσουν αυτήν τη
στιγµή που η χώρα περνάει µια κρίση. Τα µηχανήµατα, όµως, µε
τα οποία θα βρούµε τη λύση –και είµαστε καθ’ οδόν- είναι το ένα
σκέλος.
Το άλλο σκέλος είναι το προσωπικό των µονάδων. Γιατί τα µηχανήµατα δεν έχουν προσωπικό, δεν µπορούν να λειτουργήσουν
µόνα τους ούτε µπορούν οι ασθενείς να εξυπηρετηθούν µόνοι
τους.
Σας λέω, λοιπόν, ότι ως προς το µηχανολογικό εξοπλισµό
έχουµε ένα πρόγραµµα πολύ συγκεκριµένο που προχωράει και
ήδη αποδίδει καρπούς. Όσον αφορά το προσωπικό, έχουµε
θέσει ειδικά την περίπτωση των ογκολογικών τµηµάτων στην
πρώτη ταχύτητα επιλογής θέσεων γιατρών και λοιπού προσωπικού, όπως επίσης και το τµήµα των µεταµοσχεύσεων. Αυτά τα
έχουµε θέσει στην πρώτη ταχύτητα, γιατί πιστεύουµε ότι εκεί
πρέπει να δώσουµε πολύ µεγάλη βάση ως πολιτική του Υπουργείου Υγείας.
Υπό την έννοια αυτή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Η πρώτη µε αριθµό 251/18-11-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Πέλλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Καρασµάνη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
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λισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη ρύθµιση θεµάτων συνταξιοδότησης απολυµένων κλωστοϋφαντουργών δεν συζητείται λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Με ενηµερώνουν ότι ο κ. Κεγκέρογλου, που οµολογώ ότι τακτικά απαντάει στις ερωτήσεις, λείπει σε ταξίδι και είναι εκτός
Αθηνών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μάλιστα, κύριε
συνάδελφε, έχετε τον λόγο για να τοποθετηθείτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Τι να πω; Αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόµενο και υπερβαίνει τα
όρια της λογικής και της σοβαρότητας.
Μέσα σε δεκαπέντε ηµέρες, καταθέτω την ίδια επίκαιρη ερώτηση για το ίδιο θέµα και λόγω κωλύµατος της ηγεσίας του
Υπουργείου Εργασίας δεν συζητείται.
Εντάξει, ο κ. Κεγκέρογλου βρίσκεται σε ταξίδι στα Γιάννενα.
Είναι καθ’ ύλην αρµόδιος ο κ. Βρούτσης.
Εγώ βλέπω ότι ο κ. Γεωργιάδης, παρά το βάρος των θεµάτων
που απασχολούν το Υπουργείο, βρίσκεται κάθε µέρα στη Βουλή
και απαντάει παρά το γεγονός ότι έχει δύο Υφυπουργούς. Άρα,
λοιπόν, ο κ. Βρούτσης µπορούσε να έρθει και να απαντήσει. Είναι
ο καθ’ ύλην αρµόδιος. Πρόκειται για ένα σοβαρό θέµα µείζονος
κοινωνικής σηµασίας, το οποίο αφορά απολυµένους κλωστοϋφαντουργούς από την Πέλλα, την Ηµαθία, την Πρέβεζα και την
Αλεξανδρούπολη. Στερούνται οι άνθρωποι του δικαιώµατος να
υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, παρά το γεγονός ότι το δικαιούνται. Θα πρέπει, λοιπόν, να έρθει η ηγεσία να το ξεκαθαρίσει αυτό το θέµα. Με λυπεί ιδιαίτερα αυτό το γεγονός.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ επιµένω. Θα επανακαταθέσω την
ερώτηση και ελπίζω την επόµενη Πέµπτη να συζητηθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να είστε καλά,
κύριε Καρασµάνη.
Το έχει πει πολλές φορές το Προεδρείο. Έχουν γίνει παρατηρήσεις και από τον Πρόεδρο της Βουλής και από όλους µας.
Επίσης, η δεύτερη µε αριθµό 257/18-11-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς- Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αναστασίου Κουράκη προς τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υπουργική απόφαση σύµφωνα µε την οποία τίθεται σε διαθεσιµότητα ο καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Κάππας δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η τέταρτη µε αριθµό 264/18-11-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηµαθίας των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φηµολογία εκχώρησης των λεγόµενων
«κόκκινων δανείων» Ελλήνων οφειλετών στο 10% του υπολοίπου
της οφειλής τους δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η πέµπτη µε αριθµό 254/18-11-2013 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Νοµού Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση των απολαβών των Βουλευτών και
την περικοπή των προνοµίων τους δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµαστε τώρα στην έβδοµη µε αριθµό 261/18-11-2013
επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιώς
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα στην κτηνοτροφία σε ανατολική
Μακεδονία- Θράκη και Λέσβο από τα κρούσµατα ευλογιάς στα
αιγοπρόβατα.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, ο εφιάλτης από τον ιό της ευλογιάς και τη θανάτωση χιλιάδων αιγοπροβάτων είναι γεγονός στη Θράκη και δυστυχώς απλώνεται, φθάνει µέχρι και τη Λέσβο.
Κατά την εκδήλωση της ασθένειας, φάνηκαν όλες οι ανεπάρκειες και οι ελλείψεις του κρατικού µηχανισµού. Οι κτηνιατρικές
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υπηρεσίες έχουν αποδεκατιστεί. Όχι µόνο δεν προσλαµβάνονται
κτηνίατροι αλλά δεν αναπληρώνονται ούτε οι θέσεις αυτών που
συνταξιοδοτούνται. Ταυτόχρονα, υπάρχει περιορισµός στις
εκτός έδρας µέρες, τη στιγµή που ο κτηνίατρος δουλεύει εντατικά. Αυτοί οι λίγοι που έχουν µείνει δεν επαρκούν και παράλληλα, υπάρχει ο περιορισµός και δεν µπορούν να καλυφθούν
ούτε οι βενζίνες.
Αυτές οι ελλείψεις, καθιστούν την εκρίζωση της νόσου εξαιρετικά δύσκολη αλλά και τις συνέπειες πολύ βαριές.
Ωστόσο, υπάρχουν και οι δευτερογενείς επιπτώσεις, δηλαδή
επιβάλλεται ο άµεσος περιορισµός των αιγοπροβάτων µέσα στις
σταβλικές εγκαταστάσεις. Αυτό είναι προληπτικό µέτρο και
καλώς παίρνεται. Απλώς τα ζώα πρέπει να ταΐζονται στην αρχή
για είκοσι µία µέρες και στη συνέχεια, όταν υπάρχει -και δυστυχώς υπάρχει- και δεύτερο κρούσµα, διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται αυτός ο αριθµός. Έχουµε φθάσει να είναι έγκλειστα τα
κοπάδια µέχρι και ενενήντα µέρες.
Αυτό, όµως, τι σηµαίνει για τον κτηνοτρόφο; Βαρύ κόστος συντήρησης, δηλαδή αγορά ζωοτροφών και την ίδια στιγµή δεν εµπορεύεται, δεν µπορεί να πουλήσει ούτε το γάλα ούτε να κάνει,
βεβαίως, αγοραπωλησίες αιγοπροβάτων. Αυτό σηµαίνει ότι έχει
µόνο έξοδα και καθόλου έσοδα.
Ταυτόχρονα, οι αποζηµιώσεις που δίνονται είναι ψίχουλα, δεν
αναπληρώνουν το πραγµατικό κόστος και δεν καλύπτουν τις
πραγµατικές ανάγκες.
Για να µην αφανιστεί η κτηνοτροφία στη Θράκη και στην ευρύτερη περιοχή και ειδικά στο βόρειο Έβρο, εµείς ζητάµε, πρώτον, τη στελέχωση άµεσα και γρήγορα των κτηνιατρικών
υπηρεσιών και να αυξηθούν οι µέρες εκτός έδρας, δεύτερον, τη
λήψη προληπτικών µέτρων, τρίτον, την έκτακτη επιδότηση των
κτηνοτρόφων, ειδικά στις προσβεβληµένες περιοχές, για αγορά
ζωοτροφών, καθώς και αναπλήρωση του χαµένου εισοδήµατος,
τέταρτον, την πλήρη αποζηµίωση των κτηνοτρόφων που έχουν
πληγεί για να µπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους
και βεβαίως, το «πάγωµα» των χρεών τους.
Αναµένουµε από εσάς γενναία µέτρα, για να µην αφανιστεί
ένας τοµέας που συντηρεί µία παραµεθόριο περιοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να ευχαριστήσω και τη συνάδελφο κ. Μανωλάκου που
µου δίνει τη δυνατότητα να ενηµερώσω την Αντιπροσωπεία για
την εξέλιξη της νόσου της ευλογιάς στη βόρειο Ελλάδα από τη
στιγµή που εµφανίστηκε το πρώτο κρούσµα την παραµονή του
Δεκαπενταύγουστου στο βόρειο Έβρο, αλλά και για τις δράσεις
που ανέλαβε η πολιτεία για την αντιµετώπισή της και τη στήριξη
των κτηνοτρόφων µας.
Όπως ξέρετε, το τελευταίο κρούσµα που είχαµε στη χώρα
ήταν το 2007 στο Μανταµάδο της Λέσβου. Στην ηπειρωτική Ελλάδα είχε να εµφανιστεί η νόσος από το 2000 στο βόρειο Έβρο.
Τη µεγαλύτερη έξαρση –θα έλεγα- της νόσου την αντιµετωπίσαµε το 1996 µε καταγεγραµµένες εκατόν µία εστίες.
Από την πρώτη στιγµή που είχαµε το πρώτο κρούσµα στις 14
Αυγούστου φέτος στο βόρειο Έβρο, λάβαµε όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα που επιβάλλει η εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, δηλαδή θανάτωση όλων των προσβεβληµένων κοπαδιών και
υγειονοµική ταφή αυτών, απολύµανση των εγκαταστάσεων. Προχωρήσαµε στον καθορισµό ζωνών προστασίας τριών χιλιοµέτρων και δέκα χιλιοµέτρων. Στα τρία χιλιόµετρα από την εστία,
απαγορεύεται οποιαδήποτε µετακίνηση ζώων, στα δέκα χιλιόµετρα, είναι ελεγχόµενη µόνο προς συγκεκριµένες βοσκές.
Παρά τα µέτρα που λάβαµε όµως, δυστυχώς τα κρούσµατα
αυξήθηκαν, οι εστίες αυξήθηκαν στην ανατολική ΜακεδονίαΘράκη, στη Θεσσαλονίκη, στην κεντρική Μακεδονία και στη
Λέσβο.
Αυτήν την ώρα που µιλούµε, έχουµε πενήντα µία καταγεγραµ-
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µένες εστίες. Τριάντα µία στον Έβρο, οκτώ στη Θεσσαλονίκη,
οκτώ στη Ξάνθη, δύο στη Ροδόπη και δύο στη Λέσβο.
Υπό το βάρος των νέων δεδοµένων συγκάλεσα, όπως ίσως
γνωρίζετε, τη Δευτέρα ευρεία σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη µε την
παρουσία των περιφερειαρχών ή εκπροσώπων τους από την ανατολική Μακεδονία-Θράκη, την κεντρική Μακεδονία, τη δυτική Μακεδονία και το βόρειο Αιγαίο, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της
Ελληνικής Αστυνοµίας, της Πυροσβεστικής, των Ενόπλων Δυνάµεων και των Διευθυντών Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
των περιφερειακών ενοτήτων των παραπάνω περιφερειών.
Ο στόχος, ήταν ο καλύτερος συντονισµός για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της νόσου. Ζήτησα από τις περιφέρειες
να προχωρήσουν στη δηµιουργία σηµείων απολύµανσης των
οχηµάτων και να εγκρίνουν την υπερωριακή απασχόληση κτηνιάτρων στις παραπάνω περιφερειακές ενότητες.
Ζήτησα από την Αστυνοµία, να συνδράµει στην αυστηρή επιτήρηση των περιορισµών µετακίνησης οχηµάτων στις παραπάνω
περιοχές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Θα ήθελα µία µικρή ανοχή, κυρία Πρόεδρε.
Από την Πυροσβεστική, ζητήσαµε να συνδράµει στη λειτουργία των σηµείων απολύµανσης, προκειµένου να µη µεταφέρεται
µηχανικά ο ιός της ευλογιάς από τα οχήµατα που για παράδειγµα
παίρνουν το γάλα.
Επίσης, από τις Ένοπλες Δυνάµεις ζητήσαµε να συνδράµουν
µε οπλίτες ή µόνιµους κτηνιάτρους, γιατί πράγµατι έχουµε ελλείψεις σε κτηνιατρικό προσωπικό.
Θέλω να πω ότι ήδη έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων οι διαδικασίες για την πρόσληψη
εξήντα επτά εποχικών κτηνιάτρων, τεχνολόγων ζωικής παραγωγής, διοικητικών αλλά και βοηθών εργαστηρίων.
Θέλω να τονίσω επίσης ότι είναι πολύτιµη στην αντιµετώπιση
της νόσου η συνεργασία των κτηνοτρόφων και να τους καλέσω
και από αυτό το Βήµα να ακολουθούν κατά γράµµα τις οδηγίες
των αρµόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών.
Βρισκόµαστε επίσης σε επικοινωνία µε τη Βουλγαρία και µε
την Τουρκία, όπου υπάρχει αντίστοιχο πρόβληµα µε την ευλογιά.
Σήµερα που µιλούµε, αντιπροσωπεία της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο του FAO.
Υπάρχει ένα διεθνές πρόγραµµα επιτήρησης εξωτικών νοσηµάτων, όπως είναι και η ευλογιά.
Το παρακολουθούµε και αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα. Χρειαζόµαστε τη συνεργασία όλων.
Στη δευτερολογία µου, θα έχω τη δυνατότητα να αναφερθώ
και στις αποζηµιώσεις που έχουν δοθεί µέχρι σήµερα και τι επίσης θα υπάρξει αφού επεκτείνεται η νόσος.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Μανωλάκου, µπορείτε να δευτερολογήσετε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, από τα στοιχεία
που δώσατε ανησυχούµε περισσότερο και θα σας πω γιατί.
Από την ηµεροµηνία που καταθέσαµε την ερώτηση µέχρι σήµερα –και µιλάω για τις 7 του µήνα- κι έχουµε κάνει και περιοδεία
µε κλιµάκιο του ΚΚΕ κι ήρθαµε σε επαφή και µε τις υπηρεσίες
και µε την περιφέρεια και µε τους κτηνοτρόφους, βλέπουµε ότι
έχουν αυξηθεί τα συµπτώµατα, οι διαπιστώσεις δηλαδή, κατά
40%. Από τριάντα επτά που ήταν πάµε στα πενήντα ένα.
Αυτό σηµαίνει ότι η ασθένεια είναι τροµερά επιθετική. Δεν είναι
άγνωστη, όπως σωστά είπατε. Έχει εµφανιστεί και το 1996 και
το 2000. Όµως, τι έχει φοβίσει σήµερα τους κτηνοτρόφους; Τους
έχει φοβίσει το γεγονός ότι αυτή εξαπλώνεται ραγδαία και µε ταχύτητα. Ξέρετε, όταν βρουν ένα ασθενές ζώο στο κοπάδι, θανατώνεται όλο το κοπάδι, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι χάνουν όλο το
ζωικό τους κεφάλαιο.
Με αυτήν την έννοια, δεν µας ικανοποιεί η απάντησή σας. Θα
σας πω µε ποια έννοια. Κάνατε µία ευρεία σύσκεψη και καλώς
την κάνατε. Να πάτε να δείτε όµως και τους ίδιους τους κτηνοτρόφους σε αυτές τις περιοχές, γιατί υπάρχει ο φόβος ότι θα χάσουν τα δικαιώµατά τους. Και σε συνδυασµό µε αυτήν τη σκληρή
αντιλαϊκή πολιτική, που εκφράζεται και µε τη λειψή υποστήριξη,
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εγώ σας ρωτώ. Αυτοί τους οποίους λέτε ότι θα προσλάβετε, κανονικά δεν έπρεπε αυτήν τη στιγµή να δουλεύουν για να αντιµετωπίσουν αυτό το γεγονός, αφού είναι επιθετικό και σε τροµερή
εξέλιξη;
Ποια είναι τα ενδεδειγµένα µέτρα; Όσον φορά τα προληπτικά,
για τάφρους κ.λπ. εντάξει. Όµως, όσοι κτηνίατροι χρειάζονται
έχουν στελεχώσει τις υπηρεσίες αυτήν τη στιγµή; Δεν τις έχουν
στελεχώσει.
Έχετε δεσµευτεί για πραγµατική αποζηµίωση προς τους κτηνοτρόφους; Είναι ελλιπέστατα τα ποσά που δίνετε και δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Δίνετε περίπου 60 ευρώ για
ένα ζώο, τη στιγµή που το αγοράζουν 300 ευρώ. Και ξέρετε καλά
ότι αυτήν την περίοδο, θανατώνονται ζώα που είναι σε κατάσταση εγκυµοσύνης, δηλαδή αποζηµιώνετε ένα ζώο, ενώ στην
πραγµατικότητα είναι δύο τα ζώα. Γι’ αυτό έχουν φοβηθεί στην
κυριολεξία οι κτηνοτρόφοι.
Λέτε ότι θα µου απαντήσετε στη δευτερολογία. Όµως, λάβετε
υπ’ όψιν το εξής. Ο ΕΛΓΑ, ασφαλίζει αιγοπρόβατα για πάνω από
ένα έτος µε 234 ευρώ. Εσείς πόσο δίνετε; Μέχρι 100 ευρώ το
πολύ! Η αποζηµίωση για τις ζωοτροφές γι’ αυτά που είναι έγκλειστα, ουσιαστικά δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Και
σας λέω καθαρά ότι η Διεύθυνση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην αρχή
σας ζήτησε 40 λεπτά ανά ηµέρα για κάθε ζώο και µετά το ανέβασε στα 70 λεπτά, παίρνοντας υπ’ όψιν την αναπαραγωγική περίοδο στην οποία βρίσκονται τα κοπάδια. Εσείς πόσα δίνετε;
Μέχρι 22 λεπτά!
Αυτά τι πιστοποιούν; Πιστοποιούν ότι η κτηνοτροφία στην περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όχι µόνο δεν ενισχύεται αλλά εξαιτίας και της ευρωκοινοτικής πολιτικής αλλά και
των ασθενειών, οδηγείται σε αφανισµό και µάλιστα τη στιγµή που
έχουν ανάγκη από γενναία ενίσχυση και από ινστιτούτο επιζωοτίας στην Ορεστιάδα, όπου το κτήριο υπάρχει αλλά δεν είναι στελεχωµένο.
Αναµένουµε να πάρετε γενναία µέτρα που να εξασφαλίζουν
τους κτηνοτρόφους και την κτηνοτροφία στην περιοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρούχα): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία Μανωλάκου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε και
εσείς.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, τους κτηνοτρόφους των περιοχών της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τους είδα την ίδια ηµέρα που
ήµουν στη Θεσσαλονίκη, γιατί αµέσως µετά είχαµε µια ευρεία
σύσκεψη και µε αυτούς. Ήταν διαµαρτυρόµενοι κτηνοτρόφοι για
ευρύτερα ζητήµατα κτηνοτροφικά και είχαµε την ευκαιρία να συζητήσουµε µε αυτούς και το ζήτηµα της ευλογιάς.
Όσον αφορά στις ελλείψεις των κτηνιάτρων και τη συνδροµή
που ζητήσαµε από τις Ένοπλες Δυνάµεις θα πω το εξής. Εγώ
είµαι ο πρώτος, που θα ήθελα να έχουµε τη δυνατότητα προσλήψεως κτηνιάτρων, όχι σήµερα, αλλά χθες αν ήταν δυνατόν,
κυρία Μανωλάκου. Όµως δεν πρέπει να λησµονούµε ότι η χώρα
είναι εµπερίστατη. Αντιµετωπίζει µια µεγάλη δοκιµασία. Δεν είναι
άµεσα συνδεδεµένο το πρόβληµα µε τις ελλείψεις κτηνιατρικού
προσωπικού. Οι κτηνίατροι που έχουµε, το προσωπικό που στελεχώνει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες υπερβάλλει εαυτόν, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος. Θυµίζω ότι και στην περίοδο των παχιών αγελάδων το 1996, που είχαµε πολύ περισσότερους κτηνιάτρους, το
πρόβληµα ήταν σε µεγαλύτερη ένταση. Τότε είχαµε εκατόν µία
καταγεγραµµένες εστίες, όπως σας είπα και νωρίτερα.
Μέχρι σήµερα, λοιπόν, έχουν θανατωθεί πλέον των οκτώµισι
χιλιάδων προβάτων. Αυτά αποζηµιώνονται, όπως ξέρετε, έχουν
ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και ξεκίνησε η καταβολή
154.000 ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για
την καταβολή συνολικής δαπάνης 667.000 ευρώ για υπόλοιπα
αιτήµατα και αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός του επόµενου
διµήνου. Αναµένουµε επίσης και την υποβολή των τελευταίων
σχετικών αιτηµάτων από τις αρµόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των περιοχών που έχουν πληγεί µέχρι τη Δευτέρα 25 Νοεµβρίου.
Όσον αφορά στις αποζηµιώσεις, γιατί αφιερώσατε και εσείς
ένα ιδιαίτερο µέρος της τοποθέτησής σας σε αυτό, θα ήθελα να
πω ότι στόχος είναι να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις αγοραίες, στις πραγµατικές τιµές, διότι σκοπός είναι
η ανασύσταση του κοπαδιού, να στηριχθεί ο κτηνοτρόφος προκειµένου να ξαναφτιάξει το κοπάδι του.
Οι αποζηµιώσεις, όµως, δεν µπορεί να είναι δέλεαρ για τη διασπορά της νόσου είτε από σκοπιµότητα είτε από αµέλεια. Και
δεν υπάρχει µέσος όρος, δηλαδή δεν είναι ίδια η κατά κεφαλήν
αποζηµίωση για κάθε ζώο. Συγκεκριµένα, φτάνει µέχρι και τα 250
ευρώ, όπως µε ενηµερώνουν οι αρµόδιες υπηρεσίες µας. Η αποζηµίωση εξαρτάται από την ηλικία του ζώου, από την παραγωγικότητά του, από τη φυλή και από µία σειρά άλλες παραµέτρους.
Πράγµατι υπάρχει ένα ζήτηµα, για παράδειγµα, µε τις εγκυµονούσες προβατίνες. Δηλαδή αν µια προβατίνα έχει προλάβει να
γεννήσει, αποζηµιώνεται και το αρνί, ενώ αν είναι εγκυµονούσα,
αποζηµιώνεται µόνο η προβατίνα. Έχουµε λοιπόν ζητήσει εισηγήσεις από τις αρµόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες οι οποίες έλαβαν εντολή να συνεργαστούν µε τους κτηνοτρόφους,
προκειµένου η νέα ΚΥΑ για το 2014 να έχει ιδιαίτερη πρόνοια για
τις εγκυµονούσες προβατίνες.
Θέλω επίσης να διευκρινίσω, επειδή είπατε ότι οι κτηνοτρόφοι
κινδυνεύουν να χάσουν τα δικαιώµατά τους, ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους κτηνοτρόφους, που λόγω ανωτέρας
βίας αναγκάστηκαν να θανατώσουν το κοπάδι τους. Δεν έχουν
κανένα κίνδυνο να χάσουν τις άµεσες ενισχύσεις, την ενιαία ενίσχυση ή τα υπόλοιπα της εξισωτικής αποζηµίωσης.
Τώρα, όσον αφορά στις αποζηµιώσεις που δίνονται για τις
ζωοτροφές εκείνων των κτηνοτρόφων που βρίσκονται στις ζώνες
επιτήρησης και αναγκάζονται να σταβλίζουν τα κοπάδια τους,
όπως ξέρετε, µε απόφαση του Υπουργείου, δόθηκαν 10 ευρώ
στους κτηνοτρόφους του Έβρου που αναγκάστηκαν να κρατήσουν έγκλειστα τα κοπάδια τους, σύµφωνα µε εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής. Με βάση τη σηµερινή
ενηµέρωση που έχουµε, αυτήν την ώρα υπολογίζονται ότι είναι
έγκλειστα περίπου άλλα σαράντα χιλιάδες ζώα στις περιοχές
που πλήττονται από την ευλογιά.
Θέλω, λοιπόν, να ανακοινώσω και από αυτό το Βήµα ότι έχουν
εξευρεθεί οι αναγκαίοι πόροι προκειµένου να αποζηµιωθούν οι
κτηνοτρόφοι που αναγκάζονται να σταβλίζουν τα ζώα τους, µε
το ίδιο ποσό των 10 ευρώ, αν και όπως µε ενηµερώνουν, έτσι και
αλλιώς λόγω των καιρικών συνθηκών στη βόρειο Ελλάδα, τα σταβλίζουν.
Σε κάθε περίπτωση, κυρία Πρόεδρε, θέλω να τονίσω ότι δεν
υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία. Η ευλογιά δεν
είναι ανθρωπονόσος, είναι µία νόσος που αφορά το ζωικό κεφάλαιο. Όµως, έχει πολύ µεγάλη σηµασία για την προστασία του
ζωικού κεφαλαίου και για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά τη νόσο και γι’ αυτό
εργαζόµαστε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό 258/1811-2013 επίκαιρης ερώτησης δευτέρου κύκλου του Βουλευτή
Κυκλάδων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτι-
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κού Κοινωνικού Μετώπου κ. Νικολάου Συρµαλένιου προς τους
Υπουργούς, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την κατάργηση της Σχολής Καλών Τεχνών του
Πύργου της Τήνου.
Έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το τελευταίο διάστηµα, κύριε Υπουργέ, συζητείται έντονα στο
Νησί της Τήνου -και είναι ανάστατος όλος ο κόσµος εξαιτίας πολλών προβληµάτων που έχουν πλήξει το νησί, ανάµεσα σ’ αυτά
και τα θέµατα υγείας, τα οποία δεν είναι βεβαίως δικής σας αρµοδιότητας- το θέµα του ενδεχόµενου κλεισίµατος της Σχολής
Καλών Τεχνών του Πύργου της Τήνου.
Η Σχολή Καλών Τεχνών του Πύργου της Τήνου, πρέπει να ξέρετε ότι είναι µία ιστορική σχολή, η οποία ιδρύθηκε το 1955. Βρίσκεται σε µία περιοχή µε µεγάλη πολιτιστική ιστορία που έχει
βγάλει σηµαντικούς και σπουδαίους µαρµαρογλύπτες και καλλιτέχνες, όπως είναι ο Γιαννούλης Χαλεπάς. Αυτήν τη στιγµή, αποτελεί ένα φυτώριο µέσα από το οποίο βγαίνουν τεχνίτες
ειδικευµένοι, οι οποίοι έχουν δουλέψει κυρίως στα έργα αποκατάστασης της Ακρόπολης.
Καταλαβαίνετε ότι το ενδεχόµενο να κλείσει η σχολή, θα πλήξει όχι µόνο την οικονοµική και κοινωνική ζωή του νησιού, αλλά
και την προοπτική να βγαίνουν ειδικευµένοι τεχνίτες, οι οποίοι
αντιστοιχούν πραγµατικά σ’ αυτήν την περιοχή που έχει αυτήν
τη µεγάλη πολιτιστική ιστορία.
Επιπλέον, πρέπει να ξέρετε ότι οικονοµικά η σχολή, συντηρείται κατά το µεγαλύτερο βαθµό από το «Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυµα
Τηνιακού Πολιτισµού» και όχι από το κράτος. Κατά συνέπεια, θεωρούµε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κλείσει η σχολή και
θα θέλαµε µία σαφή και ξεκάθαρη απάντηση για το αν υπάρχει
αυτό το ενδεχόµενο, διότι το τελευταίο διάστηµα, όπως ξέρετε,
στο πλαίσιο της συγχώνευσης νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου κ.λπ., συζητείται κάποια από αυτά να κλείσουν. Θα θέλαµε,
λοιπόν, να µας ξεκαθαρίσετε την άποψη της Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς τον κ. Συρµαλένιο.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Ιωάννης Ανδριανός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουµε από την αρχή
ότι η σχολή δεν θα κλείσει. Δεν υπάρχει ούτε καν σκέψη για κατάργηση. Η σχολή θα συνεχίσει να λειτουργεί.
Η επίκαιρη ερώτηση που καταθέσατε αφορά το Προπαρασκευαστικό και Επαγγελµατικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρµου
Τήνου. Το ζήτηµα που όντως ανέκυψε δεν αφορά σχεδιαζόµενη
κατάργηση της σχολής. Σας λέω, λοιπόν, ρητά και από αυτό το
Βήµα πως δεν υπάρχει κανένας τέτοιος σχεδιασµός.
Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι η εύλογη ανησυχία δηµιουργήθηκε µετά το θάνατο του διευθυντή του σχολείου στις 18 Οκτωβρίου. Σας ενηµερώνω, λοιπόν, ότι µε διαβαθµισµένο ως
«εξαιρετικό επείγον» έγγραφο στις 18 Νοεµβρίου, ο Υπουργός
Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Παναγιωτόπουλος ζητά από το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και το Υπουργείο Οικονοµικών να εγκριθεί η πλήρωση της κενής οργανικής θέσης του διευθυντή του σχολείου, προκειµένου να καλυφθούν οι επιτακτικές
ανάγκες και να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία του. Εποµένως, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και θα πρέπει να ενηµερώσετε και τους συµπατριώτες σας ότι η σχολή θα συνεχίσει
να λειτουργεί. Εποµένως, αποµένει να λυθεί και τυπικά το θέµα
που έχει προκύψει.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, στο χρόνο που µας αποµένει, να πω
ότι το Υπουργείο, η Κυβέρνηση, δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις σχολές που αξιοποιούν και αναδεικνύουν τα ειδικά χαρακτηριστικά
του πολιτισµού των τοπικών κοινωνιών και της χώρας µας γενικότερα.
Η εν λόγω σχολή, υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισµού και
Αθλητισµού και τελεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Εικαστικών Τεχνών ως αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, περιλαµβάνει τρεις τάξεις
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στις οποίες γίνονται δεκτοί απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή γυµνασίου µετά από εισαγωγικές εξετάσεις. Κάθε χρόνο,
οι δύο πρώτοι σε βαθµολογία απόφοιτοι εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας.
Κατά το σχολικό έτος 2012-2013, λειτούργησε µε τριάντα επτά
µαθητές, ενώ στο τρέχον σχολικό έτος, εισήχθησαν δεκαπέντε
µαθητές. Έχει τέσσερις οργανικές θέσεις, καθηγητή καλλιτεχνικών µαθηµάτων, δάσκαλο µαρµαροτεχνίας, καθηγητή φιλόλογο,
που σήµερα καλύπτεται µε διάθεση και καθηγητή αρχιτεκτονικού
σχεδίου, που οµοίως καλύπτεται µε διάθεση. Όπως είπατε και
εσείς πριν από λίγο, οι λειτουργικές δαπάνες, πράγµατι, εξυπηρετούνται σχεδόν αποκλειστικά από την ετήσια χρηµατοδότηση
του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύµατος Ευαγγελιστρίας Τήνου.
Η σχολή, απετέλεσε και αποτελεί µεταξύ άλλων τη βασικότερη
πηγή τεχνιτών µαρµάρου στη χώρα, µε πολλούς αποφοίτους να
στελεχώνουν τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού. Εποµένως, είναι σηµαντικό το γεγονός να συνεχίσει να λειτουργεί και
το Υπουργείο θα τη στηρίξει. Και όπως σας ξεκαθάρισα, θα συνεχίσει η λειτουργία της.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Συρµαλένιος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κατ’ αρχάς, πρέπει να πω ότι χαιρόµαστε ιδιαίτερα που η Κυβέρνηση αναλαµβάνει αυτήν την κατηγορηµατική δέσµευση ότι η Σχολή Καλών Τεχνών του Πύργου
της Τήνου δεν θα κλείσει. Θεωρούµε ότι πρόκειται για δέσµευση
ρητή και κατηγορηµατική.
Θέλω να πω όµως µε την ευκαιρία αυτή που συζητάµε ότι η
σχολή αυτή, πέρα από το γεγονός ότι προσφέρει αυτά που προσφέρει, όπως είπαµε προηγουµένως, εξακολουθεί να είναι εκπαιδευτικά αδιαβάθµητη, δηλαδή δεν ανήκει σε κάποια
συγκεκριµένη βαθµίδα της εκπαίδευσης. Αυτό είναι ένα ζήτηµα
το οποίο έχει µείνει µετέωρο πάνω από µία δεκαετία. Έχουν γίνει
πολλές συζητήσεις στο παρελθόν από τα εποπτεύοντα Υπουργεία, το Υπουργείο Πολιτισµού κυρίως αλλά και από το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς να βρεθεί λύση.
Εποµένως, ζητάµε να υπάρξει µία συγκεκριµένη πρόοδος και
σε αυτό το ζήτηµα, από τη στιγµή που η σχολή αυτή θα παραµείνει ανοιχτή και είναι µία σχολή, όπως σας είπα, φυτώριο ειδικών
εκπαιδευµένων µαρµαρογλυπτών και που χάρη και σε αυτήν τη
σχολή έχει δηµιουργηθεί το Μουσείο Μαρµάρου στην περιοχή
του Πύργου της Τήνου, το οποίο είναι ένα κόσµηµα αυτήν τη
στιγµή. Ζητάµε, λοιπόν, πέρα από τη δέσµευση ότι δεν θα κλείσει,
να ενισχυθεί η σχολή, να διαβαθµιστεί εκπαιδευτικά και να υπάρξει πλήρης στελέχωση από πλευράς καθηγητικού προσωπικού.
Αυτήν τη στιγµή, οι πληροφορίες που έχουµε είναι ότι υπάρχει
κάποιο κενό στους καθηγητές της συγκεκριµένης σχολής.
Με αυτά τα λόγια κλείνω λέγοντας ότι εµείς από την πλευρά
µας θα κάνουµε ό,τι µπορούµε για να συµβάλουµε στη στήριξη
της συγκεκριµένης σχολής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Συρµαλένιε.
Κύριε Υπουργέ, θα απαντήσετε; Τα είπατε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Κατ’
αρχάς, το θέµα της διαβάθµισης δεν είναι δικό µας θέµα, είναι
του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή δεν αφορά το Υπουργείο Πολιτισµού. Όµως, θα συνεργαστούµε, θα το θέσω στην ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας, ούτως ώστε να προσπαθήσουµε να
βρούµε λύση και σε αυτό το θέµα που θίγετε.
Σχολές όπως αυτή της Τήνου, που είναι και το θέµα της επίκαιρης ερώτησής σας, είναι πολύτιµες δοµές τόσο για την πολιτική
πολιτισµού, όσο και για την ανάπτυξη της χώρας. Το να στηρίζουµε, λοιπόν, και να ενισχύουµε, πάντα βεβαίως στο µέτρο του
δηµοσιονοµικώς εφικτού, τέτοιες σχολές µε ιστορία και συνεχή
προσφορά στις τοπικές κοινωνίες και στη χώρα, είναι αυτονόητη
υποχρέωση της πολιτείας, είναι αυτονόητη υποχρέωσή µας.
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Η σχολή, λοιπόν, της Τήνου, το ΙΕΚ Αργυροχρυσοχοΐας της
Στεµνίτσας που ιδρύθηκε πρόσφατα -γιατί και εκεί υπήρχε ένα
πρόβληµα µε την παλιά σχολή, η οποία αντιµετώπιζε πολλά προβλήµατα- οι επαγγελµατικές σχολές τουριστικών επαγγελµάτων,
όπως και στην πατρίδα µου την Αργολίδα, είναι παραδείγµατα
της σύνδεσης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και τα αναπτυξιακά πλεονεκτήµατα της κάθε περιοχής.
Σε αυτό, λοιπόν, το θέµα είπα ότι είναι χρέος µας απέναντι
στην ιστορία και τον πολιτισµό της πατρίδας µας, η αξιοποίηση
των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των τοπικών κοινωνιών.
Νοµίζω ότι έδωσα ξεκάθαρη απάντηση µε τη στήριξη, µε τη
δέσµευση απ’ αυτό το Βήµα για τη συνέχιση της λειτουργίας της
συγκεκριµένης σχολής.
Σας καλώ, λοιπόν, να συνεργαστούµε για να δούµε πώς θα ανταποκριθούµε µε τον καλύτερο τρόπο σε αυτήν την πρόκληση,
δηλαδή τη στήριξη των σχολών, των δοµών της παιδείας, που
συνδέονται µε την αγορά εργασίας και µε επαγγέλµατα όπως
αυτό το συγκεκριµένο, των τεχνητών µαρµάρου, που είναι πραγµατικά ένα απαραίτητο επάγγελµα και στελέχη του χρησιµοποιούνται και στο Υπουργείο Πολιτισµού σε πολλές εργασίες που
γίνονται σε αρχαιολογικούς χώρους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς, κύριε
Υφυπουργέ.
Η πρώτη µε αριθµό 252/18-11-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Καρδίτσης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παύλου Σιούφα προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, σχετικά µε την τροποποίηση της διατάξεως για την
περικοπή συντάξεως ανασφάλιστου υπερήλικα, δεν θα συζητηθεί
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 255/18-11-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Έβρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νήµατος κ. Γεωργίου Ντόλιου προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία των Επαγγελµατικών
Λυκείων (ΕΠΑΛ), δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 265/18-11-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Κοζάνης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Ραχήλ Μακρή προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις ρυθµίσεις οφειλών για
τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες της Δυτικής Μακεδονίας, δεν
θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 263/18-11-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου –
Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την
ανέγερση µουσουλµανικού τεµένους στην Αθήνα, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
Η έκτη µε αριθµό 260/18-11-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου της Βουλευτού Α’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς
κ. Μαρίας Ρεπούση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε το Δηµοτικό άλσος Αρµάτας Σπετσών, δεν θα συζητηθεί µετά από συνεννόηση του
αρµόδιου Υπουργού µε την ερωτώσα Βουλευτή και διαγράφεται.
Τέλος, η έβδοµη µε αριθµό 262/18-11-2013 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε
την ένταση των διώξεων και των καταδικών σε βάρος του εργατικού και λαϊκού κινήµατος, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του Υπουργού και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού:
«Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της
Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2121/1993 - Πνευµατική Ιδιοκτησία, συγγενικά
δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα – ΦΕΚ/Α/25/1993».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της
14ης Νοεµβρίου 2013 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία µόνη
συνεδρίαση.
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω πως ειδικός αγορητής του
ΠΑΣΟΚ ορίζεται η Βουλευτής κ. Αγγελική Γκερέκου.
Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ως ειδική αγορήτρια ορίζεται η Βουλευτής κ. Σταυρούλα Ξουλίδου και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Νότης Μαρίας.
Από το Λαϊκό Σύνδεσµο - Χρυσή Αυγή ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο κ. Αντώνης Γρέγος και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος.
Από τη Δηµοκρατική Αριστερά ορίζεται ως ειδικός αγορητής
ο Βουλευτής κ. Γιώργος Κυρίτσης.
Τέλος, από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ορίζεται ο Βουλευτής κ. Σπύρος Χαλβατζής.
Τον λόγο έχει η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας κ. Άννα Καραµανλή.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χώρα µας
το νοµικό πλαίσιο για την πνευµατική ιδιοκτησία στηρίζεται στο
ν. 2121/1993 ο οποίος έκανε µία σηµαντική προσπάθεια προκειµένου να ρυθµιστούν θεµελιώδη ζητήµατα σχετικά µε την πνευµατική ιδιοκτησία.
Το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου, έχει σκοπό να εναρµονίσει το
ελληνικό δίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας µε εκείνο των άλλων
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των δύο
πρόσφατων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πρώτον, µε την
οδηγία 77/2011 για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώµατος
πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων συγγενικών δικαιωµάτων
η οποία καλύπτεται στο κεφάλαιο Α’ και στα πρώτα πέντε άρθρα.
Και δεύτερον, µε την οδηγία 28/2012, σχετικά µε ορισµένες επιτρεπόµενες χρήσεις ορφανών έργων η οποία καλύπτεται στο κεφάλαιο Β’ και στα άρθρα 6 έως 10.
Για όλους τους χώρους ο πολιτισµός έχει σηµαντική αξία, µιας
και είναι στοιχείο της ταυτότητας της κάθε µιας. Ιδιαίτερα για την
Ελλάδα, ο πολιτισµός µας είναι µία έννοια άρρηκτα συνδεδεµένη
µε τη χώρα. Σε ολόκληρο τον κόσµο αναγνωρίζεται ο ρόλος της
Ελλάδος ως πηγή για τις πολιτισµικές και τις πολιτιστικές ρίζες
του δυτικού πολιτισµού. Γι’ αυτό έχει και βάση η στρατηγική επιλογή του Υπουργείου για πολιτιστική διπλωµατία.
Μέρος της ελληνικής κουλτούρας δεν είναι µόνο τα αρχαία
κείµενα, τα θεατρικά έργα και οι επιστήµες αλλά και νεότερες
και σύγχρονες δηµιουργίες από τον χώρο των τεχνών.
Παρ’ όλο, λοιπόν, που οι εποχές αλλάζουν και οι πηγές έµπνευσης των καλλιτεχνών και των εκπροσώπων των τεχνών εξελίσσονται ανάλογα µε τις πρακτικές αλλά και τις ανάγκες της
κοινωνίας, η δηµιουργία έργων της διανόησης συνεχίζεται µε
ανάλογους ρυθµούς.
Η πολιτεία πρέπει να προστατεύει τα έργα της διανόησης και
κοµµάτια της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, καθώς και τα δικαιώµατα των δηµιουργών και όσων σχετίζονται µε αυτά, προκειµένου η κοινωνία να µπορεί να τα κάνει πνευµατικό κτήµα της
χωρίς να απειλείται το περιουσιακό ή το ηθικό δικαίωµά τους.
Αυτό, ακριβώς, επιτυγχάνεται µε το παρόν νοµοσχέδιο που ενσωµατώνει τις δύο ευρωπαϊκές οδηγίες. Ενισχύεται η προστασία
των πνευµατικών δικαιωµάτων και διευκολύνεται η διάδοση του
πνευµατικού µας πλούτου.
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Στο πρώτο κεφάλαιο, το νοµοσχέδιο αυτό εξισορροπεί ως ένα
βαθµό τα δικαιώµατα των καλλιτεχνών µε αυτά των δηµιουργών.
Είναι γνωστό πως οι ερµηνευτές ή οι εκτελεστές µουσικών συνόλων ξεκινούν την καριέρα τους από νεαρή ηλικία. Η επέκταση
αυτή της προστασίας των δικαιωµάτων, θα βοηθήσει τους µουσικούς και τους ερµηνευτές να συνεχίσουν να λαµβάνουν ένα εισόδηµα όταν πλέον θα βρίσκονται στη σύνταξη. Μέχρι σήµερα
αυτό το εισόδηµα σταµατούσε συνήθως σε εκείνο το δύσκολο
για αυτούς χρονικό σηµείο.
Το µέτρο, λοιπόν, που προκύπτει από το άρθρο 3 του παρόντος νοµοσχεδίου και αλλάζει την περίπτωση γ’ του άρθρου 52
του θεµελιώδους ν.2121/93, προβλέπει την αύξηση της διάρκειας
προστασίας των δικαιωµάτων των ερµηνευτών ή των εκτελεστών
καλλιτεχνών στα εβδοµήντα χρόνια από τα πενήντα που ίσχυε
µέχρι σήµερα. Πρόκειται για µια διάταξη, η οποία ενισχύει κυρίως τους αδύναµους καλλιτέχνες που έχουν µεταβιβάσει όλα
τους τα δικαιώµατα και πλέον δεν λαµβάνουν σχεδόν τίποτα από
την εκµετάλλευση των έργων τους.
Σύµφωνα µε το ισχύον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, οι
πνευµατικοί δηµιουργοί και οι εκδότες διατηρούν πνευµατικά δικαιώµατα για εβδοµήντα χρόνια µετά το θάνατο του δηµιουργού,
ενώ οι ερµηνευτές, εκτελεστές και παραγωγοί, απολαµβάνουν
προστασία πενήντα ετών από την πρώτη κυκλοφορία της ηχογράφησης. Η νέα, όµως, επέκταση επιφέρει µια δικαιότερη αντιµετώπιση και ισορροπία για τους καλλιτέχνες σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η διάδοση του διαδικτύου εκτός
από τα θετικά -αδιαµφισβήτητα- οφέλη που έχει, έχει βοηθήσει
στην αύξηση της πειρατείας ιδιαίτερα των µουσικών δηµιουργιών, έχοντας πλήξει δραστικά τις πωλήσεις. Αυτό συµβαίνει την
ίδια στιγµή που όλοι βιώνουµε τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης, οι οποίες συνεπάγονται άµεση µείωση της αγοραστικής δύναµης των πολιτών.
Το νοµοσχέδιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, προβλέπει την
αύξηση των δικαιωµάτων των παραγωγών φωνογραφηµάτων
από τα πενήντα στα εβδοµήντα χρόνια, παρέχοντας έτσι στις
εταιρείες παραγωγής, τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εκµεταλλεύονται τα έργα τους για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα προκειµένου να προσαρµοστούν στις νέες ανάγκες της αγοράς.
Σύµφωνα µε έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επέκταση
αυτής της προστασίας δεν συνεπάγεται -τις περισσότερες
φορές- αύξηση των τιµών για τους καταναλωτές ιδιαίτερα λόγω
του µεγάλου ανταγωνισµού στο διαδίκτυο.
Η οδηγία 77/2011 προβλέπει κι ένα επιµέρους µέτρο µε σκοπό
τη στήριξη των καλλιτεχνών οι οποίοι βρίσκονται σε προχωρηµένη ηλικία. Οι ερµηνευτές και οι εκτελεστές, στηρίζονται οικονοµικά στις πωλήσεις των φωνογραφηµάτων τους. Εάν, όµως, η
παραγωγός εταιρεία δεν αξιοποιεί το φωνογράφηµα, τότε οι καλλιτέχνες δεν έχουν έσοδα.
Με το νοµοσχέδιο αυτό, προτείνονται για τους ερµηνευτές ή
εκτελεστές καλλιτέχνες ειδικά µέτρα, σύµφωνα µε τα οποία θα
υπάρχει η δυνατότητα συµπερίληψης συγκεκριµένων όρων στις
συµβάσεις των καλλιτεχνών µε τις εταιρείες παραγωγής, προκειµένου να επιστρέφουν σε αυτούς τα δικαιώµατα των ερµηνειών
τους, εάν η παραγωγός εταιρεία δεν εµπορεύεται το φωνογράφηµα κατά τη διάρκεια για την οποία έχει επεκταθεί το δικαίωµά
τους.
Έτσι, παρέχεται στον καλλιτέχνη, µετά την παρέλευση πενήντα ετών από τη νόµιµη δηµοσίευση του φωνογραφήµατος ή
από τη νόµιµη παρουσίασή του στο κοινό, το δικαίωµα της καταγγελίας της σύµβασης µε τη, παραγωγό εταιρεία όταν δεν
πληροί τις εξής προϋποθέσεις: Η παραγωγός εταιρεία δεν προσφέρει προς πώληση αντίγραφα του εν λόγω φωνογραφήµατος
σε επαρκή ποσότητα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
αγοράς ή δεν το καθιστά διαθέσιµο στο κοινό.
Εάν δεν συµµορφωθεί η παραγωγός εταιρεία µέσα σε ένα
χρόνο από την έγγραφη κοινοποίηση της πρόθεσης του καλλιτέχνη να καταγγείλει τη σύµβαση, τότε ο καλλιτέχνης θα µπορεί
είτε να βρει άλλη παραγωγό εταιρεία είτε να εµπορευτεί ο ίδιος
τη µουσική του µέσω του διαδικτύου. Στην περίπτωση που η παραγωγός εταιρεία έχει µεταβιβάσει τα δικαιώµατα σε κάποιον
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τρίτο, τότε η έγγραφη καταγγελία γίνεται σε αυτόν. Το δικαίωµα
καταγγελίας της σύµβαση είναι αναπαλλοτρίωτο.
Απαραίτητη διευκρίνηση είναι, πως η καταγγελία της σύµβασης συνεπάγεται τη λήξη των δικαιωµάτων του παραγωγού του
φωνογραφήµατος και οποιουδήποτε τρίτου αντλεί δικαιώµατα
από αυτόν.
Θέλω να πω ότι στην περίπτωση αα’ της τέταρτης παραγράφου η λέξη «σωρευτικά» απαλείφεται, όπως ανακοίνωσε στην
επιτροπή ο Υπουργός Πολιτισµού, καθώς δεν αλλοιώνει την ευρωπαϊκή οδηγία.
Μία ακόµα σηµαντική ρύθµιση που προβλέπεται από το σχέδιο
νόµου για την ενίσχυση του εισοδήµατος των καλλιτεχνών, είναι
ότι οι εταιρείες παραγωγής θα δηµιουργήσουν ένα κεφάλαιο το
οποίο θα αποτελείται από το 20% των εσόδων που θα προκύπτουν από την περίοδο της επέκτασης της διάρκειας προστασίας
τους, µε σκοπό να αποδίδουν τα χρήµατα αυτά αποκλειστικά σε
µουσικούς που έχουν µεταβιβάσει κατά το παρελθόν τα δικαιώµατά τους µε αντάλλαγµα µία εφάπαξ πληρωµή.
Τα χρήµατα αυτά, θα αποδίδονται ετησίως και η πληρωµή θα
διαρκεί για όλο το χρονικό διάστηµα επέκτασης προστασίας των
δικαιωµάτων, δηλαδή, µετά την παρέλευση πενήντα ετών και
µέχρι τα εβδοµήντα έτη. Στην περίπτωση που οι ερµηνείες περισσότερων ερµηνευτών ή εκτελεστών έχουν ενσωµατωθεί σε
ένα συγκεκριµένο φωνογράφηµα, τότε το 20% των εσόδων θα
πρέπει να διανεµηθεί µεταξύ τους.
Προβλέπεται, δε, πως οι παραγωγοί υποχρεούνται, κατόπιν αιτήσεως, να παρέχουν σε ετήσια βάση στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης που είναι αρµόδιοι για τη διαχείριση της
συµπληρωµατικής αµοιβής του 20%, όπως ορίζει η παράγραφος
δδ’, οποιαδήποτε πληροφορία είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η καταβολή αυτής της αµοιβής.
Για να καταστεί εφικτό να επωφεληθούν πραγµατικά οι ερµηνευτές ή οι εκτελεστές-καλλιτέχνες από την επέκταση της χρονικής διάρκειας προστασίας, ρυθµίζεται ότι τα δικαιώµατα στην
καταβολή αµοιβών δεν επηρεάζονται από προκαταβολές ή συµβατικά καθορισµένες κρατήσεις. Ωστόσο, όπως είναι εύλογο,
προκαταβολές που συµφωνήθηκαν εν όψει της επέκτασης της
διάρκειας προστασίας αφαιρούνται.
Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου διευκρινίζεται, πως η διάρκεια προστασίας που προβλέπεται στο άρθρο 30 του
ν.2121/1993 όπως προσαρµόζεται από το παρόν νοµοσχέδιο,
εφαρµόζεται στις µουσικές συνθέσεις µε στίχους, υπό την προϋπόθεση πως η εν λόγω µουσική σύνθεση ή οι στίχοι προστατεύονταν τουλάχιστον σε µια χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης την 1η Νοεµβρίου 2013 και στις µουσικές συνθέσεις µε
στίχους που έχουν δηµιουργηθεί µετά την ηµεροµηνία αυτή.
Η αναδροµική αυτή επέκταση των δικαιωµάτων προστασίας,
δεν πρέπει να θίγει κεκτηµένα δικαιώµατα τρίτων ή οποιεσδήποτε συµβάσεις εκµετάλλευσης δικαιωµάτων που έχουν διενεργηθεί πριν από την 1η Νοεµβρίου 2013.
Αντίστοιχα, για την επέκταση της διάρκειας προστασίας των
ερµηνευτών εκτελεστών και των παραγωγών εταιρειών, καθοριστική ηµεροµηνία θεωρείται επίσης η 1η Νοεµβρίου 2013, όπου
θα πρέπει να προστατεύονται ακόµα οι υλικές ενσωµατώσεις των
ερµηνειών ή εκτελέσεων και τα φωνογραφήµατα προκειµένου να
επωφεληθούν από την επέκταση της προστασίας.
Το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, όπως αναλύεται στο κεφάλαιο Β’, αφορά ορισµένες επιτρεπόµενες χρήσεις ορφανών
έργων. Πρόκειται για µια διάταξη που στοχεύει στη διευκόλυνση
της ψηφιοποίησης συλλογών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων µέσω της δηµιουργίας ενός ενιαίου νοµικού πλαισίου,
ώστε να είναι δυνατή µε νόµιµο τρόπο η αξιοποίηση των ορφανών έργων από συγκεκριµένους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.
Η ανάγκη προώθησης της ελεύθερης κυκλοφορίας της γνώσης και της καινοτοµίας στην εσωτερική αγορά, είναι σηµαντικό
µέρος της στρατηγικής για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Europe 2020, η οποία περιλαµβάνει στις εµβληµατικές πρωτοβουλίες της την ανάπτυξη ενός ψηφιακού θεµατολογίου για
την Ευρώπη.
Πιο συγκεκριµένα, µέχρι σήµερα, προκειµένου να γίνει οποι-
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αδήποτε χρήση ενός έργου ακόµα και να ψηφιοποιηθεί, χρειάζεται η άδεια των δικαιούχων. Είναι, συνεπώς, προφανές ότι όταν
οι δικαιούχοι δεν είναι γνωστοί ή δεν µπορούν να εντοπιστούν, η
νόµιµη αξιοποίηση του έργου αυτού καθίσταται αδύνατη.
Με τις παρούσες ρυθµίσεις, δηµιουργείται ένα ειδικό νοµοθετικό καθεστώς για έργα των οποίων οι δικαιούχοι είτε δεν είναι
γνωστοί είτε δεν µπορούν να εντοπιστούν, δηλαδή, ορφανά
έργα. Το νέο καθεστώς επιτρέπει σε µουσεία, αρχεία, ιδρύµατα
κινηµατογραφικής ή ακουστικής κληρονοµιάς, βιβλιοθήκες και
δηµόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς, να ψηφιοποιήσουν
τα έργα αυτά που έχουν στις συλλογές τους και να τα καταστήσουν προσβάσιµα στο κοινό για µη κυβερνητικούς σκοπούς.
Καθώς τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας αποτελούν το
οικονοµικό θεµέλιο της βιοµηχανίας των έργων διανόησης,
καθώς προωθούν την καινοτοµία, τη δηµιουργία, την επένδυση
και την παραγωγή, η µαζική ψηφιοποίηση και διάδοση των
έργων, αποτελεί ένα µέσο για την προστασία της πολιτιστικής
µας κληρονοµιάς.
Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει µια συγκεκριµένη διαδικασία η
οποία προβλέπεται από το σηµερινό νοµοθέτηµα. Για να θεωρηθεί ένα έργο ως ορφανό, ο φορέας που ενδιαφέρεται να το χρησιµοποιήσει, πρέπει να προβεί προηγουµένως σε επιµελή
αναζήτηση για τους δικαιούχους του έργου, ελέγχοντας συγκεκριµένες πηγές, οι οποίες θα διαµορφωθούν κατόπιν διαβούλευσης και θα καθορίζονται από τον Οργανισµό Πνευµατικής
Ιδιοκτησίας.
Αν στο πλαίσιο της αναζήτησης αυτής αποδειχθεί ότι το έργο
είναι ορφανό και καταχωρηθεί ως τέτοιο σε σχετική βάση δεδοµένων στο γραφείο εναρµόνισης εσωτερικής αγοράς, το σχετικό
έργο θεωρείται αυτοµάτως ορφανό σε όλα τα κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι, στην περίπτωση που ένα έργο χαρακτηρίζεται ως ορφανό, θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή και η διάθεσή του στο
κοινό για πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς µη κερδοσκοπικούς
σκοπούς χωρίς προηγούµενη άδεια, εκτός εάν ο δικαιούχος ενός
έργου εµφανιστεί και θέσει τέλος στο καθεστώς του έργου
αυτού ως ορφανό.
Σχετικά µε την περίπτωση που ο δικαιούχος εµφανιστεί, ο φορέας που έκανε χρήση του έργου του οφείλει να τον αποζηµιώσει κατά το ήµισυ αυτού που θα ελάµβανε, εάν ο φορέας γνώριζε
την ύπαρξή του και του είχε ζητήσει τη σχετική άδεια.
Η επιλογή τής κατά το ήµισυ αµοιβής και όχι ολόκληρης για
αυτήν την περίπτωση, γίνεται λόγω του µη εµπορικού, εκπαιδευτικού χαρακτήρα της ρύθµισης και της προαγωγής του πολιτισµού.
Στην πράξη, αρχικά, ο εµφανιζόµενος ως δικαιούχος καταθέτει
αίτηση στο φορέα χρήσης του ορφανού έργου. Ο φορέας χρήσης του ορφανού έργου κρίνει εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών
εάν τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση ευσταθούν ή όχι.
Εάν αποδεικνύεται πως είναι ο δηµιουργός, τότε είναι ευθύνη
του φορέα χρήσης η λήξη του καθεστώτος ως ορφανού. Ο φορέας χρήσης πρέπει εντός δύο µηνών από τη λήξη του καθεστώτος του έργου ως ορφανού να καταβάλει την ανάλογη
αποζηµίωση.
Το ενδεχόµενο εµπορικής εκµετάλλευσης από ιδιώτες εις
βάρος των δηµιουργών των ορφανών έργων, δεν µπορεί να υπάρξει. Αφ’ ενός, τα ορφανά έργα δεν έχουν γνωστό δηµιουργό και
αφ’ ετέρου, µπορούν να αξιοποιηθούν µόνο για µη κερδοσκοπικούς σκοπούς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 4.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, που βρεθεί ο δηµιουργός, προβλέπεται η λήξη του καθεστώτος ως ορφανού έργου και αµείβεται
για την περίοδο που χρησιµοποιήθηκε το έργο µε την ιδιότητα
του ορφανού. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε καµµία σχετική διαδικασία
προστασίας, ενώ πλέον ρυθµίζεται.
Ακόµη, το σχέδιο νόµου αναφέρεται και στην περίπτωση
εσφαλµένου χαρακτηρισµού ενός έργου ως ορφανού λόγω αποδεδειγµένης πληµµελούς και κακόπιστης αναζήτησης και προβλέπει την προσφυγή σε ένδικα µέσα για παραβίαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, εφαρµόζοντας τις διατάξεις των
άρθρων 63 α’ και 66 δ’ του ν. 2121/1993.
Τέλος, ο ρόλος του Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας σχε-
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τικά µε τη διαδικασία της επιµελούς αναζήτησης, καθώς και της
λήξης του καθεστώτος ενός έργου ως ορφανού, είναι διεκπεραιωτικός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο που καλούµαστε να ψηφίσουµε, προβλέπει την ενσωµάτωση δύο ευρωπαϊκών οδηγιών στο Ελληνικό Δίκαιο. Πρόκειται αναµφίβολα για
ένα θετικό σχέδιο νόµου. Εµείς το υπερψηφίζουµε και σας καλώ
κι εσάς να το υπερψηφίσετε.
Ο Υπουργός Πολιτισµού, προανήγγειλε τη σύσταση επιτροπής
διαλόγου µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων φορέων
για τα προβλήµατα αλλά και τις δυνατότητες σε ολόκληρο το
χώρο του πολιτισµού. Μέχρι το τέλος του έτους, θα έχει συγκροτηθεί και εξαγγελθεί η εν λόγω επιτροπή υπό το συντονισµό του
Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και από τον πρώτο µήνα
του νέου έτους θα συγκληθεί και θα αρχίζει να εργάζεται.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Κανελλοπούλου, Εισηγήτρια από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Χρόνια σας πολλά, κυρία Κανελλοπούλου.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Γιορτάζουµε οι
Μαρίες. Εµείς, όµως, γιορτάζουµε πόσες φορές το χρόνο;
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ πάντως γιορτάζω όλες τις
φορές που γιορτάζουν οι Μαρίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εγώ!
Έχετε τον λόγο, κυρία Κανελλοπούλου.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, έχουµε µπροστά µας προς συζήτηση ένα νοµοσχέδιο για τα πνευµατικά δικαιώµατα, το οποίο δεν έχει γίνει ιδιαιτέρως θέµα συζήτησης.
Ελάχιστα έχουν ασχοληθεί µε αυτό και τα ΜΜΕ. Και όταν το έκαναν επικεντρώθηκαν στην επιφάνεια µόνο, στο συνηθισµένο δίπολο κοινωνικού κανιβαλισµού. Από την ολοένα και µικρότερη
πίτα ποιος θα πρωτοφάει; Ο καλλιτέχνης ή ο καφετζής; Ίσως αν
το θέµα ήταν µια άλλη κοινωνική οµάδα και όχι οι καλλιτέχνες,
το νοµοσχέδιο να είχε πολύ µεγαλύτερη δηµοσιότητα και συζήτηση.
Το λέω αυτό για να επισηµάνω -όχι χωρίς θλίψη- πόσο τελευταίος τροχός της αµάξης θεωρείται ο καλλιτέχνης, ο ερµηνευτής, ο πνευµατικός δηµιουργός σήµερα.
Η στάση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας απηχεί µια ευρύτερη
κοινωνική αντιµετώπιση. Ο καλλιτέχνης, είναι ένας συµπαθής, ενδεχοµένως, άνθρωπος, λίγο «ιδιαίτερος», που εκτονώνεται µέσω
της τέχνης του και διασκεδάζει τους άλλους χωρίς προφανή οικονοµικά δικαιώµατα τα οποία απορρέουν από το επάγγελµά του.
Ο καλλιτέχνης, µπορεί µε την παρουσία του να δίνει αίγλη σε κοσµικά γκαλά και δεξιώσεις.
Είναι σχεδόν αυτονόητο ότι η προσωπική του ζωή, οι σχέσεις
του και οι ενδυµατολογικές του επιλογές θα απασχολούν τα
ΜΜΕ. Ούτε λόγος, όµως, για τον εργασιακό µεσαίωνα που υφίστανται οι κλάδοι του θεάµατος-ακροάµατος σήµερα.
Άλλωστε, σε µία περίοδο κρίσης, που υπάρχει έτσι κι αλλιώς
διάλυση του κράτους-πρόνοιας, εκτίναξη της φτώχειας, της
ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισµού, του ρατσισµού, η ενασχόληση µε την τέχνη, στα µάτια των περισσοτέρων αντιµετωπίζεται ως πολυτέλεια.
Παραβλέπεται, κατά τη γνώµη µας, το πλέον σηµαντικό, πως
σε µία περίοδο οικονοµικής κρίσης, µιας κρίσης που προέρχεται
από ένα συγκεκριµένο καπιταλιστικό µοντέλο λειτουργίας, µία
από τις ελάχιστες άµυνες που µπορεί να αναπτύξει η κοινωνία,
είναι ο πολιτισµός. Διότι ο πολιτισµός µπορεί να αποδειχθεί συγκριτικό πλεονέκτηµα και βαριά βιοµηχανία κοινωνικής αναδιοργάνωσης της χώρας, µία φράση που κατά κόρον έχει
χρησιµοποιηθεί χωρίς εντούτοις ποτέ να εννοείται, εκτός ελαχίστων φωτεινών περιπτώσεων.
Για εµάς, για το ΣΥΡΙΖΑ, ο πολιτισµός είναι πρώτα απ’ όλα αυταξία, µέσο πνευµατικής καλλιέργειας που εµπλουτίζει το άτοµο
και ενδυναµώνει το σύνολο, υπηρετώντας τη δηµοκρατία και µά-
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λιστα σε µία εποχή ισοπεδωτικής παγκοσµιοποίησης.
Είναι, όµως, επιπλέον εργαλείο -και µάλιστα εργαλείο πολύτιµο- που µπορεί να συµβάλλει επί της ουσίας στην ανάπτυξη και
την έξοδο από την οικονοµική κρίση της χώρας µας, µιας και η
Ελλάδα είναι παγκόσµιο σηµείο αναφοράς σε κάθε τι που έχει
σχέση µε τον πολιτισµό.
Εννοείται πως χρειάζεται όραµα και στρατηγική. Και είναι φανερό, πως δεν έχουµε όλοι το ίδιο όραµα για τον πολιτισµό, όπως
είναι φανερό, πως και οι στρατηγικές διαφέρουν. Άλλοι αντιµετωπίζουν τον πολιτισµό σαν µουσειακό ογκόλιθο, ενώ εµείς σαν
ένα εξελισσόµενο ζωντανό κύτταρο πάντα σε γόνιµες αλληλεπιδράσεις µε το διεθνή περίγυρο. Αλληλεπιδράσεις κι όχι στείρες
µιµήσεις! Και το επισηµαίνω, προσπαθώντας να προλάβω τους
καλοθελητές.
Υπάρχουν, όµως, κάποιες αναπόδραστες σταθερές, ανεξαρτήτως στρατηγικής. Μία από αυτές τις σταθερές είναι, πως δεν
µπορεί να οικοδοµηθεί πολιτισµός αν έχουµε εξαφανίσει προηγουµένως τα υποκείµενά του. Υποκείµενα του πολιτισµού είναι
οι καλλιτέχνες, οι ερµηνευτές και οι δηµιουργοί, οι οποίοι πρέπει
να µπορούν να ζουν από την τέχνη τους.
Τα πνευµατικά δικαιώµατα συµβάλλουν ακριβώς σε αυτό. Συµβάλλουν στην οικονοµική χειραφέτηση του καλλιτέχνη, επιτρέποντάς του να επιβιώνει και ενδεχοµένως να αφοσιώνεται, να
εµβαθύνει, να καινοτοµεί στον τοµέα του.
Ήδη από το 1886, µε την υπογραφή της Διεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης, η πνευµατική ιδιοκτησία έγινε αντικείµενο διεθνούς
προστασίας. Δυστυχώς, όµως, εν έτει 2013 στην, Ελλάδα αναγκαζόµαστε να µιλάµε ξανά για τα αυτονόητα, δηλαδή για το αν
πρέπει να πληρώνει όποιος χρησιµοποιεί το πνευµατικό έργο
ενός καλλιτέχνη.
Με ικανοποίηση ακούσαµε τον κύριο Υπουργό να αναγγέλλει
τη συγκρότηση επιτροπής διαλόγου. Εννοείται ότι είµαστε υπέρ
του διαλόγου.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε έναν καλό νόµο, το ν. 2121/93, αλλά
είναι πλέον πλήθος τα προβλήµατα. Πειρατεία, νέες τεχνολογικές εξελίξεις που επιτρέπουν τη χωρίς αντίτιµο όλο και ευκολότερη αναπαραγωγή των έργων της ανθρώπινης διάνοιας,
κατάργηση συλλογικών συµβάσεων και στο χώρο του πολιτισµού
και αντικατάστασή τους από ταπεινωτικές, προσωπικές συµφωνίες της τάξης των δύο ενσήµων τον µήνα -λεόντειες συµβάσεις
των πολυεθνικών εταιρειών σε βάρος των καλλιτεχνών- και έλεγχος της αγοράς από λίγους ισχυρούς. Διότι δεν µπορεί να παραβλεφθεί, πως και η τέχνη λειτουργεί µε καπιταλιστικούς όρους
νεοφιλελεύθερης αγοράς.
Ο διάλογος πρέπει να γίνει. Θα επαναλάβουµε, όµως, τις κατά
τη γνώµη µας βασικές αρχές, γιατί θέλουµε να είµαστε ξεκάθαροι.
Αν κάποιος προσφέρει ή χρησιµοποιεί ένα καλλιτεχνικό έργο
για να έχει έσοδα ή για να αυξάνει τα έσοδά του, θα πρέπει να
πληρώνει το ανάλογο, το εύλογο αντίτιµο -ούτε πολύ ακριβό
ούτε πολύ χαµηλό- χωρίς να χρειάζονται ατέρµονες και πολλές
φορές αδιέξοδες δικαστικές διαδικασίες. Το αντίτιµο αυτό θα
πρέπει να καταλήγει στους δηµιουργούς κατά κύριο λόγο κι όχι
στις τσέπες µεσαζόντων µεταξύ του δηµιουργού και του κοινού.
Σ’ αυτούς τους άξονες µόνο, έχει για µας νόηµα ο διάλογος.
Με αυτήν την έννοια και ερχόµενη στο προκείµενο, έχουµε ένα
νοµοσχέδιο που διαιρείται σε δύο µέρη.
Στο πρώτο µέρος έχουµε την καθυστερηµένη ενσωµάτωση
στο Εθνικό Δίκαιο της οδηγίας 2011/77, τα πρώτα πέντε άρθρα
δηλαδή. Δεχόµαστε πως η οδηγία κάνει ελάχιστα βήµατα προς
τη σωστή κατεύθυνση. Βήµατα µεν, ελάχιστα δε. Εκτιµούµε ότι
είναι θετική η επέκταση της διάρκειας των πνευµατικών δικαιωµάτων στους εκτελεστές και τους ερµηνευτές στα φωνογραφήµατα στα εβδοµήντα χρόνια. Για εµάς όµως, η επέκταση θα
έπρεπε να είναι ως το τέλος της ζωής του καλλιτέχνη.
Επίσης, είναι αναµφίβολα θετικό ότι δίνεται η δυνατότητα
στους καλλιτέχνες που αµείφθηκαν εφάπαξ για ένα φωνογράφηµα, να µπορούν να παίρνουν το 20% των εσόδων από τις πωλήσεις των έργων τους. Αν, όµως, αυτό συµβαίνει µετά από
πενήντα χρόνια, χάνει την όποια αξία έχει. Στο µεταξύ οι εταιρείες έχουν αποκοµίσει µεγάλα κέρδη, εκµεταλλευόµενες τη δια-

2492

πραγµατευτική τους δύναµη και υποχρεώνοντας σε επαχθείς
συµβάσεις τους δηµιουργούς. Είναι αυτό που ονοµάζουµε στο
µαρξισµό, «εκµετάλλευση της υπεραξίας της εργατικής δύναµης». Εδώ εργαζόµενος, είναι ο καλλιτέχνης.
Η ανοχή που επιδεικνύει η ισχύουσα νοµοθεσία στην υπογραφή τέτοιων επαχθών συµβάσεων, είναι απαράδεκτη. Για
ποιον λόγο δεν επιβάλλεται νοµοθετικά, πέραν της όποιας εφάπαξ αµοιβής, ένα έστω ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής στα τελικά κέρδη; Αυτή η κατάσταση, βέβαια, δεν αντιµετωπίζεται µε
την οδηγία.
Το Υπουργείο απέσυρε τη λέξη «σωρευτικά», µολονότι είχε δηλώσει πως δεν µπορεί να δεχτεί τροπολογίες και αλλαγές. Μπορούσε φαίνεται! Χαιρετίζουµε παρ’ όλα αυτά τη στάση.
Παραµένει, όµως, στο άρθρο 4, παράγραφος 2, το σηµείο ζζ’,
η φράση, «…στον οποίον έχουν µεταβιβαστεί τα σχετικά δικαιώµατα». Ανάµεσα στο «έχουν» και στο «µεταβιβαστεί» πρέπει κατά
τη γνώµη µας να προστεθεί η φράση «…παραχωρηθεί σε αποκλειστική εκµετάλλευση ή µεταβιβαστεί». Αυτό πρέπει να γίνει,
επειδή η εναρµόνιση αλλού αναφέρει «παραχώρηση», αλλού «µεταβίβαση». Και δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν εννοιολογικοί προσδιορισµοί στο ν. 2121/1993 ούτε εν προκειµένω στην εναρµόνιση
η τροποποίηση του ν. 2121/1993, πρέπει να είµαστε ιδιαιτέρως
προσεκτικοί στις διατυπώσεις.
Εξάλλου, η µεταβίβαση δικαιώµατος είναι εντελώς διαφορετικό πράγµα από την παραχώρηση εκµετάλλευσης. Η προσθήκη
που προτείνουµε κατοχυρώνει πληρέστερα την προστασία των
καλλιτεχνών.
Συνοψίζοντας, η οδηγία 2011/77, αν και ανεπαρκής, θα ψηφιστεί ως προς τα άρθρα 1, 2, 3 και 5, ενώ στο άρθρο 4 θα ψηφίσουµε αρνητικά.
Αντίθετα, παρά τις διευκρινήσεις που δόθηκαν, εξακολουθούµε
να έχουµε σοβαρό πρόβληµα µε την οδηγία 2012/28, δηλαδή µε
τα άρθρα 6 έως 9 του νοµοσχεδίου, σχετικά µε τα ορφανά έργα
στο χώρο του πολιτισµού. Επιµένουµε ότι η οδηγία είναι επικίνδυνα ασαφής, τουλάχιστον ως προς το σκέλος της εµπορικής εκµετάλλευσης, της ψηφιοποιηµένης µορφής έργων που
ανακηρύχτηκαν ορφανά, ενώ και η διαδικασία ανάδειξης ορφανών
µετά από επιµελή αναζήτηση του ίδιου του φορέα που θα ωφεληθεί από την ανάδειξη του ορφανού έργου, ανοίγει πολλά παράθυρα ιδιαίτερα στο χώρο της φωνογραφίας και της µουσικής.
Οι φορείς που αναλαµβάνουν τα έργα της ψηφιοποίησης ανά
την Ελλάδα, δεν το κάνουν, κατά τη γνώµη µας, µόνο από αγάπη
προς τον πολιτισµό. Αποβλέπουν και σε κέρδη, κάνουν µια επένδυση για να αποκοµίσουν χρήµατα.
Άρα, δυσκολευόµαστε να πιστέψουµε πως οι φορείς δεν θα
µπουν στον πειρασµό να βαφτίσουν «ορφανό» ό,τι µπορούν, ό,τι
δηλαδή τα «παραθυράκια» του νόµου τους επιτρέπουν.
Σοβαρές επιφυλάξεις για την οδηγία έχουν διατυπωθεί και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, ακριβώς στο πνεύµα που κι εµείς επισηµαίνουµε. Ως εκ τούτου, δεν µπορεί εδώ να υπάρξει θετική ψήφος.
Στο θέµα, όµως, αυτό θα αναφερθούν άλλοι οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι δεν θα επεκταθώ περισσότερο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Θέλω µόνο να επισηµάνω πως οι ενστάσεις που είχαµε εκφράσει στη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Μορφωτικών
Υποθέσεων αναφορικά µε την επιµελή αναζήτηση των κατάλληλων πηγών στο άρθρο 7, παράγραφος 6 επιβεβαιώθηκαν από την
έκθεση επί του νοµοσχεδίου που υπέβαλε η Διεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής.
Θα τελειώσω µε ένα γεγονός που ήρθε αυτές τις µέρες στη
δηµοσιότητα από το Wiki Leaks. Αυτές τις ηµέρες, από 19 ως 24
Νοεµβρίου, στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα πραγµατοποιείται µυστική εµπορική και εταιρική συµφωνία µεταξύ δώδεκα χωρών µε
θέµα µεταξύ άλλων τα πνευµατικά δικαιώµατα. Οι εργασίες σχεδιασµού και διαπραγµάτευσης έχουν µείνει «στο συρτάρι», ενώ
οι µόνες πληροφορίες που έχουν φτάσει στο κοινό για το περιεχόµενο της συµφωνίας προέρχονται από διαρροές. Μέλη του
αµερικανικού κογκρέσου µπορούν να διαβάσουν µόνο επιλεγµένα τµήµατα της συνθήκης µε εξαιρετικά περιοριστικούς όρους
και υπό αυστηρή εποπτεία, ενώ όπως είχε αποκαλυφθεί στο πα-
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ρελθόν, µόνο τρία άτοµα σε κάθε εµπλεκόµενο κράτος-µέλος
µπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στο περιεχόµενο της συνθήκης.
Η συνθήκη αυτή αποτελεί πρόδροµο για την επίσης µυστική
συνθήκη ΤΤIP που αφορά εµπορικές και εταιρικές σχέσεις ανάµεσα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συµφωνία για την
οποία οι διαπραγµατεύσεις ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2013.
Οι συµφωνίες αυτές έρχονται για να ρυθµίσουν συµφέροντα
εκατοµµυρίων που χορεύουν γύρω και από τους όρους των
πνευµατικών δικαιωµάτων. Οφείλουµε να αντιληφθούµε την πολυπλοκότητα του σύγχρονου νεοφιλελεύθερου γλεντιού που
στήνεται γύρω από την καλλιτεχνική δηµιουργία και να επιλέξουµε στρατόπεδο.
Για το ΣΥΡΙΖΑ η επιλογή είναι δεδοµένη. Πρέπει ο καλλιτέχνης
να έχει την αµοιβή που δικαιούται από τη χρήση του έργου του.
Η πραγµατικότητα που βιώνουµε, µε 90% ανεργίας στους κλάδους των καλλιτεχνών και τη µηδενική ασφαλιστική και ιατροφαρµακευτική κάλυψή τους, είναι εκτός από τραγική και
εξοργιστική, µε δεδοµένο πως ταυτόχρονα κάποιοι θησαυρίζουν
χάριν στο καλλιτεχνικό έργο. Δεν είναι δυνατόν, η ενασχόληση
µε την τέχνη να περιορίζεται σε όσους ανήκουν στις ταξικά προνοµιούχες οµάδες, δηλαδή να περιορίζεται µόνο σε αυτούς που
µπορούν ασχολούµενοι µε τη δηµιουργία να µην πεινάσουν,
επειδή έχουν προσωπική περιουσία.
Κύριε Υπουργέ, στα χρόνια του µεγάλου οικονοµικού κραχ του
1929 ρωτήθηκε η εξαιρετική Μπίλη Χάλιντέι τι γνώµη έχει και πώς
τα βγάζει πέρα µε την κρίση. Αντιλαµβάνεστε: Έγχρωµη, πάµφτωχη και καλλιτέχνης. Τα τρία κακά της µοίρας της, δηλαδή.
Απήντησε: «Μα εγώ πάντα κρίση είχα».
Ακριβώς, κύριε Υπουργέ, οι έλληνες καλλιτέχνες, εκτός ελαχίστων εξαιρετικά ευνοηµένων περιπτώσεων, είχαµε πάντα κρίση.
Ελπίζουµε πώς το Υπουργείο σας δεν θα συµβάλει ούτε στην
όξυνση ούτε στη διαιώνισή της.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Κανελλοπούλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο
Γαλατσίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του ΠΑΣΟΚ κ. Άντζελα Γκερέκου για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, αν και ο πειρασµός είναι
µεγάλος µετά την τοποθέτηση της εξαιρετικής συναδέλφου του
ΣΥΡΙΖΑ, για να πάρω αφορµή και να µιλήσω ευρύτερα για το
θέµα του πολιτισµού και της καλλιτεχνικής δηµιουργίας στη
χώρα µας και το πόσο λίγο έχουν αξιοποιήσει αυτό το συγκριτικό
µας πλεονέκτηµα, δεν θα το κάνω, γιατί πιστεύω ότι θα αδικήσω
τον ίδιο αυτόν τον τοµέα.
Θα σταθώ, λοιπόν, µόνο στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου που
έχουµε µπροστά µας. Στη συζήτηση στην επιτροπή πιστεύω ότι
κάναµε µια ενδιαφέρουσα κουβέντα κατά την οποία αναδείχθηκε
η ανάγκη να επανεξεταστούν ορισµένα ζητήµατα της πνευµατικής ιδιοκτησίας, εκτός του αντικειµένου των δύο οδηγιών που
ενσωµατώνονται στην εθνική νοµοθεσία.
Στην κατεύθυνση αυτή ακούσαµε µε ικανοποίηση τον κύριο
Υπουργό να προαναγγέλλει τη σύσταση επιτροπής διαλόγου,
ώστε να υπάρξουν στοχευµένες βελτιώσεις σε έναν, ούτως ή
άλλως, καλό νόµο. Δεν µπορούµε, όµως, να αγνοήσουµε ότι
υπάρχουν καινούργια δεδοµένα τα οποία πρέπει να αντιµετωπίσουµε.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις δύο οδηγίες που απαρτίζουν το υπό
συζήτηση νοµοσχέδιο, µε ικανοποίηση είδαµε ότι κάποιες από

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΔ’ - 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

τις παρατηρήσεις που κάναµε έχουν ήδη ξεκαθαρίσει µερικά ζητήµατα κι έχουν βελτιώσει κάποια θέµατα.
Με την πρώτη οδηγία, υπ’ αριθµ. 2011/77, επεκτείνεται κατά
κύριο λόγο η διάρκεια προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής
ιδιοκτησίας, καθώς και ορισµένων συγγενικών δικαιωµάτων που
αφορούν τους ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και τους
παραγωγούς φωνογραφηµάτων. Μεταξύ άλλων, εντάσσονται σε
καθεστώς προστασίας και οι µουσικές συνθέσεις µε στίχους µε
διάρκεια έως εβδοµήντα έτη µετά το θάνατο του δηµιουργού,
συνθέτη και στιχουργού.
Προϋπόθεση για την προστασία αυτή είναι η συνεισφορά,
τόσο του συνθέτη, όσο και του στιχουργού, να έχει δηµιουργηθεί
για τη συγκεκριµένη µουσική σύνθεση µε στίχους.
Επεκτείνεται στα εβδοµήντα χρόνια η διάρκεια προστασίας
των δικαιωµάτων των ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών
στις περιπτώσεις όπου οι ερµηνείες ή εκτελέσεις έχουν ενσωµατωθεί σε φωνογραφήµατα.
Με την αλλαγή αυτή διασφαλίζονται κάποια έσοδα στους ερµηνευτές εκείνους που ξεκίνησαν την καλλιτεχνική τους δραστηριότητα σε πολύ νεαρή ηλικία και προς το τέλος της ζωής τους
αντιµετωπίζουν πρόβληµα αξιοπρεπούς διαβίωσης λόγω παρέλευσης της πεντηκονταετούς προστασίας.
Αντίστοιχα, επεκτείνεται από πενήντα στα εβδοµήντα έτη η
διάρκεια προστασίας των δικαιωµάτων των παραγωγών φωνογραφηµάτων. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς να
ενισχύσουν τα έσοδά τους από πωλήσεις µέσω φυσικών και ηλεκτρονικών καταστηµάτων σε µία περίοδο όπου παρατηρείται ραγδαία πτώση των φυσικών πωλήσεων, που δεν αντισταθµίζεται
από τη νωχελική άνοδο των ηλεκτρονικών πωλήσεων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με ησυχία να εισέρχεστε, κύριοι συνάδελφοι.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς, λοιπόν, η απώλεια εσόδων που υφίστανται οι παραγωγοί από την παράνοµη διάθεση µέσω διαδικτύου, δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο από την παρούσα πρόβλεψη.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Με την επέκταση, λοιπόν, της νοµικής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συγγνώµη, κυρία
Γκερέκου.
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ για τρίτη φορά να κάνετε ησυχία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Αφού ούτως ή άλλως δεν θα το ψηφίσουµε, καταθέστε τον προϋπολογισµό να τελειώνουµε. Μιλάει η
κυρία συνάδελφος!
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Δεν θεωρείται τόσο σηµαντικό θέµα.
Με την επέκταση της νοµικής προστασίας των παραγωγών
φωνογραφηµάτων προσδοκάται ότι θα ενθαρρυνθούν δηµιουργικές προσπάθειες που θα απευθύνονται στην ευρωπαϊκή αγορά.
Σήµερα, όπως πιθανώς γνωρίζετε, η µουσική βιοµηχανία στην
Ευρώπη προσανατολίζεται κυρίως στην αγορά των ΗΠΑ, όπου
το διάστηµα προστασίας των ευρωπαϊκών παραγωγών ανέρχεται
στα ενενήντα πέντε έτη, καθιστώντας τις έτσι περισσότερο προσοδοφόρες.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μισό λεπτό, κυρία
Γκερέκου.
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι! Σεβαστείτε την οµιλήτρια
και κάντε ησυχία.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, εδώ σκέφτεται κανείς
γιατί το διάστηµα της νοµικής προστασίας στην Ευρώπη δεν εξοµοιώνεται µε αυτό στις ΗΠΑ.
Μία άλλη σηµαντική πρόβλεψη είναι η ρύθµιση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες ο ερµηνευτής ή ο εκτελεστής καλλιτέχνης
µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση µε την οποία έχει παραχωρηθεί στον παραγωγό η εκµετάλλευση των δικαιωµάτων αναπαραγωγής, διανοµής και διάθεσης στο κοινό των ερµηνειών. Η
δυνατότητα αυτή δίνεται στην περίπτωση που πενήντα χρόνια
µετά την αρχική παρουσίαση ο παραγωγός παύσει να παράγει
επαρκή ποσότητα αντιγράφων του συγκεκριµένου φωνογραφήµατος.
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Εδώ, κύριε Υπουργέ, και πάλι τίθεται το θέµα και το ερώτηµα:
Ποιος κρίνει πότε µία ποσότητα είναι επαρκής και πότε όχι; Θα
µπορούσαµε να είχαµε εδώ κάποια διευκρίνιση;
Διεύρυνση της προστασίας του συγγενικού δικαιώµατος αποτελεί και το δικαίωµα που παρέχεται στον ερµηνευτή ή εκτελεστή
να διεκδικήσει συµπληρωµατική αµοιβή από τον παραγωγό για
κάθε χρόνο µετά το πεντηκοστό έτος από την αρχική παρουσίαση του έργου.
Έρχοµαι τώρα στη δεύτερη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υπ’ αριθµ. 2012/28. Με αυτήν επιχειρείται να τεθούν για πρώτη
φορά ενιαίοι κανόνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
αναγνώριση των λεγόµενων ορφανών έργων, αλλά και την αξιοποίησή τους µε στόχο τη διάθεσή τους στο κοινό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Σήµερα, τα ορφανά έργα, που σε ορισµένες περιπτώσεις αποτελούν µέχρι και το 70% των συλλογών δηµοσίων ιδρυµάτων, παραµένουν αναξιοποίητα και κινδυνεύουν να παραδοθούν στη
λήθη, λόγω της αδυναµίας εντοπισµού του κατόχου των πνευµατικών δικαιωµάτων.
Η επίλυση αυτού του θέµατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα επιτρέψει τη µαζική ψηφιοποίηση των συλλογών βιβλιοθηκών και
αρχείων, από δηµόσιους οργανισµούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς. Θα διευκολύνει, οµολογουµένως, την δηµιουργία ευρωπαϊκών ψηφιακών βιβλιοθηκών και τη διαδικτυακή
πρόσβαση των πολιτών στην πολιτιστική κληρονοµιά της Ευρώπης.
Συγκεκριµένα, δίνεται η δυνατότητα αναπαραγωγής ορφανών
έργων για σκοπούς ψηφιοποίησης, διάθεσης στο κοινό, συντήρησης ή αποκατάστασης από πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς
φορείς.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονίσουµε ότι εξειδικεύονται οι κατηγορίες των ορφανών έργων, στις οποίες βρίσκει εφαρµογή
αυτή η ρύθµιση.
Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα στους φορείς αξιοποίησης
να έχουν έσοδα από την επιτρεπόµενη χρήση των έργων αυτών,
µε µόνο σκοπό –και το τονίζουµε- την κάλυψη των δαπανών ψηφιοποίησης και διάθεσής τους στο κοινό.
Επίσης, παρέχεται το δικαίωµα, στην περίπτωση που εµφανιστεί δικαιούχος του ορφανού έργου, να θέσει τέλος στο χαρακτηρισµό του ως τέτοιου, να διεκδικήσει αποζηµίωση για τη
χρήση του έργου που έχει πραγµατοποιήσει ο φορέας.
Εδώ θέτουµε δύο ζητήµατα, που συνδέονται µεταξύ τους και
στα οποία οφείλω να επιµείνω, διότι κύριε Υπουργέ, δεν πήραµε
καµµία απάντηση κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής. Θα σας
παρακαλούσα να µας πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε σχετικά µε
αυτό που θα σας ρωτήσουµε τώρα.
Από τη µία ενδέχεται, λοιπόν, να ζητηθεί από το φορέα να πληρώσει για ένα έργο, από το οποίο δεν έχει άλλα έσοδα, πέρα από
αυτά που καλύπτουν αποκλειστικά το κόστος ψηφιοποίησης και
διάθεσης του έργου στο κοινό. Η διεκδίκηση αποζηµίωσης, εποµένως είτε θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στην αξιοποίηση των
ορφανών έργων από ένα φορέα είτε θα τον ωθήσει σε κερδοσκοπικές πρακτικές.
Από την άλλη, κύριε Υπουργέ, δεν καθορίζεται µε ποιον τρόπο
θα αποτραπούν πιθανά φαινόµενα κερδοσκοπίας από τη χρήση
των ορφανών έργων, πώς, δηλαδή, θα ελέγξουµε και θα βεβαιώσουµε ότι τα έσοδα αυτά είναι µόνο έσοδα για την επιτρεπόµενη χρήση τους και θα καλύπτουν πράγµατι και µόνο τα έξοδα
για την ψηφιοποίηση και τη διάθεσή τους στο κοινό.
Γι’ αυτό θα πρέπει κατά τη γνώµη µας, έστω να εκδοθεί κάποια
ερµηνευτική εγκύκλιος η οποία θα αποσαφηνίζει τα ζητήµατα
αυτά. Θα ήθελα να µας απαντήσετε εάν είστε διατεθειµένος γι’
αυτό.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, µε τη ψήφιση του νοµοσχεδίου εισάγονταi µία σειρά ρυθµίσεις που εκτιµούµε ότι θα
έχουν θετικό αντίκτυπο σε δύο πεδία: σε αυτό της ενίσχυσης ορισµένων πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων, καθώς και σε
αυτό της ανάδειξης ενός σηµαντικού έργου, οµολογουµένως,
της πολιτιστικής παραγωγής, που συνιστούν τα ορφανά έργα.
Ασφαλώς και υπάρχουν ανοιχτά ζητήµατα για το γενικότερο
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θέµα της προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας, που πρέπει
να τα συζητήσουµε άµεσα, µε την ευρύτερη δυνατή συµµετοχή
των ενδιαφεροµένων µερών και συνεκτιµώντας τα δεδοµένα που
έχουν προκύψει όλα αυτά τα χρόνια, µετά τη θέσπιση του ν.
2121/1993 και τις τροποποιήσεις που ακολούθησαν.
Κρατάµε, λοιπόν, τη δέσµευση του κυρίου Υπουργού για τη
συγκρότηση Επιτροπής Διαλόγου έως το τέλος του χρόνου και
θα είµαστε έτοιµοι, όταν έλθει η ώρα, να καταθέσουµε συγκεκριµένες προτάσεις. Θα έλεγα ναι, ότι θα πρέπει να κάνουµε µία ευρύτερη συζήτηση για το σηµαντικότερο πεδίο που έχουµε αυτή
τη στιγµή στη χώρα µας, τον πολιτισµό, τον ιδιαίτερο αυτόν πολιτισµό, µε την πολιτιστική αξία, τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, τις κλασικές, αλλά και τις σύγχρονες.
Κύριε Υπουργέ, πάρτε πάνω σας αυτό το πεδίο. Είναι η στιγµή
που µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε σαν ένα όπλο -το καλύτερο όπλο- απέναντι σε αυτή τη γενικευµένη κρίση και όχι µόνο
την οικονοµική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρία της Βουλής, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει
το Ίδρυµα της Βουλής, δεκαεπτά µαθητές και µαθήτριες και µία
εκπαιδευτικός - συνοδός τους από το 16ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας
θα καταθέσει τον κρατικό προϋπολογισµό οικονοµικού έτους
2014.
Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας, έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, έχω την ιδιαίτερη τιµή να καταθέσω στο
Σώµα τον κρατικό προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2014,
τον τόµο για τις φορολογικές δαπάνες του 2014 καθώς και τους
προσαρτηµένους προϋπολογισµούς ορισµένων ειδικών ταµείων,
λογαριασµών ανεξάρτητων αρχών, οικονοµικού έτους 2014.
Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω να οριστούν ηµεροµηνίες για τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισµού στη Διαρκή
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων και στην Ολοµέλεια του Σώµατος.
Καταθέτω, επίσης, τις εκθέσεις των γενικών διευθυντών δηµοσιονοµικών ελέγχων, φορολογίας και φορολογικών ελέγχων και
είσπραξης δηµοσίων εσόδων, τελωνείων και ειδικών φόρων κατανάλωσης, δηµόσιας περιουσίας, και εθνικών κληροδοτηµάτων
του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 2362/1995, όπως αυτό ισχύει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας καταθέτει στον Πρόεδρο της Βουλής µε µορφή stick (ψηφιακό µέσο αποθήκευσης) τον γενικό προϋπολογισµό του
κράτους για το οικονοµικό έτος 2014, τον τόµο για τις φορολογικές δαπάνες του 2014, καθώς και τους προσαρτηµένους προϋπολογισµούς ορισµένων ειδικών ταµείων, λογαριασµών ανεξάρτητων
αρχών, οικονοµικού έτους 2014.
Επίσης, καταθέτει τις εκθέσεις των γενικών διευθυντών δηµοσιονοµικών ελέγχων, φορολογίας και φορολογικών ελέγχων και
είσπραξης δηµοσίων εσόδων, τελωνείων και ειδικών φόρων κατανάλωσης, δηµόσιας περιουσίας, και εθνικών κληροδοτηµάτων
του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 2362/1995 όπως αυτό ισχύει.)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να σας ενηµερώσω ότι η
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συζήτηση του κρατικού προϋπολογισµού στην αρµόδια Διαρκή
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων θα ξεκινήσει στις 25 Νοεµβρίου σε τέσσερις συνεδριάσεις, µετά από συνεννόηση µε το
προεδρείο της επιτροπής και θα συνεννοηθούµε για το πότε θα
εισαχθεί στην Ολοµέλεια, µε πιθανή ηµεροµηνία την 3η ή 4η Δεκεµβρίου και ψήφισή του µετά από πέντε συνεδριάσεις, όπως
προβλέπεται από τον Κανονισµό µας, κατά συνέπεια στις 7 ή στις
8 Δεκεµβρίου.
Τον λόγο έχει η κ. Ξουλίδου.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ, για να ξεκινήσει η κυρία οµιλήτρια.
Ορίστε, κυρία Ξουλίδου, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Θα παρακαλούσα τους κυρίους συναδέλφους που θέλουν να µείνουν να ακούσουν, να κάνουν λίγο
ησυχία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για την
πνευµατική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώµατα, µε βασικό
σκοπό την ενσωµάτωση συναφών οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην ελληνική νοµοθεσία. Παράλληλα, ορίζονται συγκεκριµένες επιτρεπόµενες χρήσεις των λεγόµενων ορφανών και
µερικώς ορφανών έργων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 27 της Διακήρυξης των Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου, κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωµα να συµµετέχει
ελεύθερα στην πνευµατική ζωή της κοινότητας, να χαίρεται τις
καλές τέχνες, να µετέχει στην επιστηµονική πρόοδο και στα
αγαθά της, κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωµα να προστατεύονται
τα ηθικά και υλικά συµφέροντά του, που απορρέουν από κάθε
είδους επιστηµονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του.
Λέγοντας «πνευµατική ιδιοκτησία», εννοούµε το δικαίωµα που
έχει αποκτήσει ο δηµιουργός ενός πρωτότυπου πνευµατικού
έργου πάνω σε αυτό. Είναι, επίσης, το δικαίωµα που παρέχει ο
νόµος στο δηµιουργό, προκειµένου να διαχειριστεί, να προστατεύσει και να λάβει αµοιβή από τρίτα άτοµα ή φορείς σε περίπτωση χρήσης ή εκµετάλλευσης της πνευµατικής ιδιοκτησίας
του έργου.
Η πνευµατική ιδιοκτησία ενός έργου είναι αναµφισβήτητα
άκρως σηµαντική για το δηµιουργό, εφόσον είναι ταυτόσηµη του
χαρακτήρα, των αντιλήψεων, των θεωριών και των ιδεών του. Θα
µπορούσαµε να πούµε ότι κάθε έργο αποτελεί καλλιτεχνική ταυτότητα. Ιδιαίτερα δε, θα µπορούσαµε να πούµε ότι δεν είναι λίγα
τα έργα που αποτελούν γνήσια προϊόντα πολιτιστικής κληρονοµιάς, τα οποία οφείλουµε να τα σεβαστούµε και να τα προφυλάξουµε από την καπηλεία, την κλοπή και την εκµετάλλευση.
Η καλλιτεχνική και εν γένει πνευµατική δηµιουργία αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας και του έθνους. Γι’ αυτόν το
λόγο η διάσωση και προστασία τους είναι αδήριτη ανάγκη. Εξίσου σηµαντική είναι και η προστασία των δικαιωµάτων των δηµιουργών. Είναι άνθρωποι που έδωσαν το απόσταγµα του
πνευµατικού τους κόπου και κατέβαλαν πολύτιµη πνευµατική εργασία για να αφήσουν σε όλους εµάς µια σπουδαία παραγωγή
και µια σηµαντική παρακαταθήκη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Η ισχύουσα νοµοθεσία για την πνευµατική ιδιοκτησία και τα
συγγενικά δικαιώµατα βασίζεται στο ν.2121/1993 και σε µεταγενέστερες τροποποιήσεις του, µε τις οποίες εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
προστασία του δηµιουργού και των συγγενικών δικαιωµάτων
στην Κοινωνία της Πληροφορίας για το δικαίωµα παρακολούθησης, καθώς και για την επιβολή δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Δυστυχώς, όπως αποδεικνύεται, το ισχύον νοµικό πλαίσιο περί
πνευµατικής ιδιοκτησίας δεν επαρκεί για την πλήρη προστασία
των λογοτεχνικών και εν γένει καλλιτεχνικών και πνευµατικών
έργων, των ταινιών και της µουσικής, ούτε είναι κατάλληλο για
το ακαδηµαϊκό και ερευνητικό έργο που αποσκοπεί στο κοινό
καλό και άρα ανήκει σε όλη την κοινωνία.
Πιο αναλυτικά, η ραγδαία παγκοσµιοποίηση έχει επηρεάσει
άρδην τα τεκταινόµενα στο χώρο του πολιτισµού και της τέχνης,
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µε αποτέλεσµα η διάδοση των πολιτιστικών προϊόντων να έχει
χαρακτήρα άµεσο, ευρύ, αλλά ταυτόχρονα δύσκολο να ελεγχθεί.
Αυτή η κατάσταση δηµιουργεί µεγάλο πρόβληµα στην προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων, καθώς ο καθένας µπορεί να
οικειοποιηθεί ένα αλλότριο έργο χωρίς την πρότερη συναίνεση
ή ακόµα χωρίς την ενηµέρωση του πραγµατικού δηµιουργού.
Μεγάλο ζήτηµα, επίσης, ανακύπτει µε τα λεγόµενα ορφανά
έργα. Πρόκειται για µία κατηγορία έργων που, ναι µεν καλύπτονται από την άποψη των πνευµατικών δικαιωµάτων, ωστόσο ο δηµιουργός τους δεν µπορεί να εντοπιστεί. Το αποτέλεσµα είναι,
τα συγκεκριµένα έργα να µην µπορούν αξιοποιηθούν µε οποιονδήποτε τρόπο. Ο ιδιοκτήτης των πνευµατικών δικαιωµάτων των
ορφανών έργων παραµένει άγνωστος και έτσι ουσιαστικά στέλνουµε στον κάλαθο των αχρήστων πολιτιστικά έργα, όχι µε γνώµονα την πνευµατική τους αξία, αλλά δυστυχώς την αδυναµία
ταυτοποίησής τους. Δηµιουργείται έτσι ένα σηµαντικό κενό στην
πολιτιστική παρακαταθήκη, που δύσκολα αναπληρώνεται. Το πιο
δυσάρεστο πάντως, είναι το γεγονός ότι το κενό αυτό προκύπτει,
όχι λόγω ελλιπούς πολιτιστικής παραγωγής, αλλά λόγω αδυναµίας αξιοποίησης της ήδη υπάρχουσας για λόγους άσχετους µε
το πραγµατικό επίπεδό της. Η πολιτιστική κληρονοµιά, όχι µόνο
δεν αναδεικνύεται, αλλά αντιθέτως χάνεται ένα σηµαντικό κοµµάτι της παράδοσης. Διότι ας µην ξεχνάµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η παράδοση διατηρεί ζωντανό τον πολιτισµό µε τον
οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεµένη.
Για να είµαστε, λοιπόν, σε θέση να αξιοποιήσουµε τα ορφανά
έργα, οφείλουµε να αποδεχτούµε µια σειρά αρχών και κανόνων
µακριά από ιδιοτελείς σκοπούς και έτερες βλέψεις για τη διαχείριση και την προστασία τους.
Ορίζεται, λοιπόν, ότι µετά από επιµελή αναζήτηση του κατόχου
των δικαιωµάτων, η οποία αποβαίνει άκαρπη, τότε και µόνο τότε
τα έργα να χαρακτηριστούν ορφανά και να επιτραπεί η χρήση
τους από δηµόσιους οργανισµούς, όπως βιβλιοθήκες, µουσεία
ή και ραδιοτηλεοπτικά µέσα. Φυσικά, αν ο νόµιµος κάτοχος των
δικαιωµάτων εµφανιστεί ξαφνικά, τότε µπορεί να διεκδικήσει
αναδροµικά την αποζηµίωση που δικαιούται για την όποια χρήση
τους. Σε αυτήν την περίπτωση πάντως, οι δηµόσιοι οργανισµοί
προστατεύονται από υπερβολικές χρεώσεις.
Επιζητείται, λοιπόν, µια ξεκάθαρη νοµοθεσία, που θα καλύψει
το κενό της νοµικής ασάφειας και θα παράσχει στους δηµόσιους
οργανισµούς σαφήνεια, επιτρέποντας έτσι την προβολή και αξιοποίηση των ορφανών έργων, χωρίς το φόβο καταβολής εκ των
υστέρων εκατοµµυρίων σε αποζηµιώσεις. Η λύση αυτή θα αποτρέψει και τη λησµονιά των έργων, τα οποία λόγω της υφιστάµενης ασάφειας παραµένουν κρυµµένα σε αποθήκες αρχείων και
διατρέχουν τον κίνδυνο να ξεχαστούν.
Θέλω να σταθώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα
γεγονός που απασχόλησε τη δηµοσιότητα πάρα πολύ πρόσφατα: Το γεγονός ότι ζητήθηκαν πνευµατικά δικαιώµατα για τον
ελληνικό Εθνικό Ύµνο. Κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων
των εργαζοµένων της ΕΡΤ, υπό το βλέµµα των ΜΑΤ, ακούστηκε
ο ελληνικός Εθνικός Ύµνος. Κατόπιν, όταν το εν λόγω βίντεο
αναρτήθηκε στο διεθνή ιστότοπο youtube, συνέβη το εξής τραγελαφικό γεγονός: Το youtube ζήτησε είτε να αφαιρεθούν τα
ηχητικά τµήµατα που υπόκεινται σε πνευµατικά δικαιώµατα είτε
διαφορετικά να επιτραπούν διαφηµιστικά µηνύµατα µε σκοπό την
απόδοση χρηµάτων στον κάτοχο των πνευµατικών δικαιωµάτων.
Θα αποδοθούν, δηλαδή, χρήµατα σε ολόκληρο τον ελληνικό
λαό; Υπάρχουν πνευµατικά δικαιώµατα για τον Εθνικό µας Ύµνο;
Ποιος θεωρείται κάτοχος του Εθνικού Ύµνου; Σε ποιον θα δοθούν τα χρήµατα; Δεν νοµίζετε ότι είναι φαιδρό, ρηχό και σαθρό
να ζητούν πνευµατικά δικαιώµατα για τον Εθνικό Ύµνο; Ακόµα
και αν πρόκειται για δικαιώµατα προβολής ή αναπαραγωγής, ο
Εθνικός Ύµνος αποτελεί εθνικό σύµβολο και δεν µπορεί να υπόκειται σε καθεστώς προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων. Ο
Εθνικός Ύµνος εκφράζει και είναι η ιστορία του έθνους µας.
Ζητούµε, λοιπόν, από το Βήµα αυτό της Βουλής από τον
Υπουργό Πολιτισµού να διερευνήσει το ζήτηµα -αν δεν το έχει
κάνει ήδη- και να δράσει άµεσα ώστε να αποκατασταθεί η όποια
στρέβλωση υπάρχει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να επιστήσω την προ-
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σοχή σας και σε ένα άλλο ζήτηµα µείζονος σηµασίας, αναφορικά
µε την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων. Μιλώ φυσικά
για τη γνωστή σε όλους µας πειρατεία. Με τον όρο αυτό γίνεται
λόγος για τη µη εξουσιοδοτηµένη ή ακόµα την παράνοµη χρήση
και αναπαραγωγή έργων που προστατεύονται από τον νόµο της
πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η χρήση µάλιστα, γίνεται µε τέτοιον
τρόπο, ώστε να παραβιάζονται τα αποκλειστικά δικαιώµατα του
δηµιουργού ή του δικαιούχου, όπως είναι η αναπαραγωγή και
διανοµή.
Πάντως, εκτός από την πειρατεία, ένας άλλος κίνδυνος που
απειλεί τα πνευµατικά δικαιώµατα στα έργα ευρωπαϊκής προέλευσης είναι και ο χρόνος προστασίας των έργων αυτών. Το κεφάλαιο Α’ του παρόντος νοµοσχεδίου αναφέρεται στη διάρκεια
της προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και
ορισµένων συγγενικών δικαιωµάτων και πιο συγκεκριµένα στην
επέκτασή τους στα εβδοµήντα από τα πενήντα χρόνια.
Θεωρούµε ότι η ρύθµιση αυτή, εκτός του ότι είναι ευρωπαϊκή
οδηγία και θα έπρεπε ήδη να έχει ενσωµατωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο, είναι επιβεβληµένη για λόγους πολιτικής ορθότητας. Κατ’
αρχάς, θα εξασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα ζωής στους δηµιουργούς και στους εκτελεστές των έργων, µε δεδοµένη την αύξηση του προσδόκιµου και µέσου όρου ζωής. Επιπλέον, η προς
ψήφιση ρύθµιση θα εξοµαλύνει και εν τέλει θα αµβλύνει τις διαφορές µεταξύ της ευρωπαϊκής και της αµερικανικής αγοράς και
θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα.
Είναι γεγονός ότι οι εταιρείες παραγωγής προσανατολίζονται
στις βιοµηχανίες των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Ινδίας, αντί των
ευρωπαϊκών, καθώς εκεί παρατηρείται µακροπρόθεσµη προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων και µεγαλύτερα εισοδήµατα στους
καλλιτέχνες. Έτσι, η ευρωπαϊκή αγορά παρουσιάζει ανταγωνιστικό µειονέκτηµα.
Πιστεύουµε κι εµείς ότι η µουσική βιοµηχανία πρέπει να παραµείνει ανταγωνιστική και να εξοπλιστεί για να αντιµετωπίσει τις
προκλήσεις της πειρατείας, όπως αναφέρεται και στην ειδική έκθεση ανάλυσης συνεπειών ρυθµίσεων. Εάν η µουσική βιοµηχανία
ενδιαφέρεται να στηρίξει δηµιουργούς που απευθύνονται στην
αγορά των ΗΠΑ, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ακόµα πλήγµα για
τις τοπικές εθνικές αγορές και κατά συνέπεια για τους εγχώριους
δηµιουργούς.
Η καλλιτεχνική πνευµατική δηµιουργία κατευθύνεται µόνο από
τη ζήτηση των διεθνών αγορών και η πλούσια µουσική παράδοση
του τόπου µας, αλλά και των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, θα καταδικαστεί σε οµοιογένεια, δηµιουργική πενία και
µαρασµό. Και τότε δεν υπηρετούµε την ανάγκη για προάσπιση
και προαγωγή της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής δηµιουργίας, αλλά
το αντίθετο.
Είναι χρέος της πολιτείας να προστατεύσει την καλλιτεχνική
δηµιουργία και τον κύκλο δηµιουργίας, παραγωγής και διάθεσης
πολιτιστικών προϊόντων από την καπήλευση και από την παράνοµη εκµετάλλευση, µε σκοπό το κέρδος. Τα τελευταία χρόνια,
πολλοί καλλιτέχνες, αλλά και παραγωγοί βρίσκονται στα όρια της
οικονοµικής εξαθλίωσης. Δυστυχώς για πολλούς, τα έσοδα που
αποκοµίζουν από τα πνευµατικά τους δικαιώµατα, από τη δηµόσια αναπαραγωγή και αναµετάδοση, είναι τα µόνα έσοδα προς
το ζην. Η χρήση κι η εκµετάλλευση του έργου τους από τρίτους,
χωρίς την απόδοση του αντίστοιχου αντιτίµου από αυτήν την εκµετάλλευση, αποτελεί πράξη παράνοµη και ανήθικη.
Δεν µιλάµε για τους µικρούς, τους χρήστες του διαδικτύου,
αλλά κυρίως για τους µεγάλους, τους επαγγελµατίες του χώρου
της ψυχαγωγίας και όχι µόνο, τα διάφορα κέντρα διασκέδασης,
τους ραδιοφωνικούς σταθµούς κ.λπ., οι οποίοι πολύ απλά δεν θα
υπήρχαν, αν δεν υπήρχαν τα πνευµατικά έργα που εκµεταλλεύονται. Το ζητούµενο της ελεύθερης πρόσβασης ή και διάθεσης στο κοινό της καλλιτεχνικής δηµιουργίας δεν µπορεί να είναι
η δικαιολογία για κάποιους να κερδίζουν σε βάρος κάποιων
άλλων.
Όσον αφορά τώρα το κεφάλαιο Β’ που αφορά τις επιτρεπόµενες χρήσεις των ορφανών έργων, σε αυτόν τον τοµέα, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να είµαστε πιο προσεκτικοί, καθώς τα
πράγµατα δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα. Ας σταθούµε αρχικά
στην έννοια της επιµελούς αναζήτησης, που θεωρώ ότι είναι
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πολύ σηµαντική, αφού θα καθορίσει την ταυτότητα και τον ορισµό του έργου ως «ορφανού» ή «µερικώς ορφανού». Στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν ορίζεται διεξοδικά ο τρόπος της
επιµελούς αναζήτησης, καθώς και ποιες είναι τελικά οι πηγές της
αναζήτησης.
Στη συνοπτική παρουσίαση σχολίων επί της αρχής, στη σελίδα
23 του παρόντος, αναφέρεται ότι, για τον καθορισµό του καταλόγου πηγών σχετικά µε τη διενέργεια επιµελούς αναζήτησης, ο
Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας απέστειλε σε όλους τους
µελλοντικούς φορείς-χρήστες της οδηγίας αλλά και στους δικαιούχους, σχέδιο καταλόγου πηγών για κάθε κατηγορία έργου
που προβλέπεται στην οδηγία, ζητώντας να καταθέσουν παρατηρήσεις σχετικά µε την πληρότητα, αλλά και την αποτελεσµατικότητα του προτεινόµενου καταλόγου. Στις διατάξεις όµως του
νοµοσχεδίου δεν αναφέρεται ο κατάλογος των πηγών που πρέπει να γίνει αναζήτηση από τον ενδιαφερόµενο φορέα, ώστε να
διασφαλιστεί ότι το έργο είναι ορφανό.
Επίσης, στο άρθρο 27 παράγραφος 2, αναφέρεται ότι αν τα
έργα αυτά δεν έχουν δηµοσιευτεί ή µεταδοθεί χρησιµοποιούνται
από τους φορείς χρήσης ορφανών έργων µόνο εφόσον έχουν
διατεθεί ήδη στο κοινό από οποιονδήποτε από τους φορείς χρήσης ορφανών έργων, έστω και µε τη µορφή δανεισµού, µε τη συναίνεση των δικαιούχων και δεύτερον, εφόσον µπορεί βάσιµα να
υποτεθεί ότι οι δικαιούχοι δεν θα είχαν αντίρρηση στις επιτρεπόµενες από το παρόν άρθρο χρήσεις τους.
Τι εννοείτε µε το ότι «µπορεί βάσιµα να υποτεθεί ότι οι δικαιούχοι δεν θα είχαν αντίρρηση στις επιτρεπόµενες από το παρόν
άρθρο χρήσεις τους;» Πώς µπορεί να αποδειχθεί κάτι τέτοιο µε
βάσιµο τρόπο;
Επιπλέον, στο άρθρο 27α παράγραφος 11, αναφέρεται ότι ο
Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας δεν φέρει καµµία ευθύνη
για τη διενέργεια της επιµελούς αναζήτησης εκ µέρους του
φορέα χρήσης ορφανών έργων και τη θέση ενός έργου σε καθεστώς ορφανού, καθώς και τη λήξη του εν λόγω καθεστώτος.
Καταλαβαίνετε ότι η διάταξη αυτή αφήνει ένα κενό διασφάλισης ελέγχου της ορθότητας της όλης διαδικασίας και εγείρει τις
επιφυλάξεις µας, παρ’ όλο που στην παράγραφο 10 του ίδιου
άρθρου γίνεται πράγµατι λόγος για τις επιπτώσεις µίας πληµµελούς και κακόπιστης αναζήτησης. Θεωρούµε ότι υπάρχει ο κίνδυνος µίας µαζικής τακτοποίησης ορφανών έργων, καθώς η
πληµµελής και κακόπιστη αναζήτηση θα πρέπει πρώτα να αποδειχθεί. Από ποιον, όµως, θα πρέπει να αποδειχθεί αυτό, αν δεν
υπάρχει φορέας επιφορτισµένος µε την ευθύνη ελέγχου της πληρότητας της διαδικασίας;
Εδώ επανέρχοµαι στον προβληµατισµό που διατύπωσα στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων κατά την πρώτη συνεδρίαση,
ότι δηλαδή διαφαίνεται ο κίνδυνος µε τη δυνατότητα που δίνεται
στους διάφορους φορείς να αξιοποιήσουν πράγµατι ένα µεγάλο
πλούτο, ένα µεγάλο µέρος του αρχειακού τους υλικού προς όφελος της γνώσης και της προώθησης της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς και να αποτελέσει έτσι αυτό κολυµπήθρα του Σιλωάµ
για µεγάλο µέρος πνευµατικών έργων, να χαρακτηριστούν ως
ορφανά έργα.
Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι θα πρέπει να δώσουµε µεγαλύτερη
βαρύτητα σε αυτό και να διασφαλίσουµε την ορθότητα της διαδικασίας. Από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η θέση των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι να
βρεθεί η χρυσή τοµή µεταξύ του δικαιώµατος του πολίτη στην
ελεύθερη πρόσβαση στα πνευµατικά έργα, αλλά µε σεβασµό στο
δικαίωµα του καλλιτέχνη να αµείβεται για το δηµιούργηµά του.
Τα δύο δικαιώµατα είναι ισότιµα και δεν γίνεται το ένα από τα
δύο να υπερέχει του άλλου, ούτε το ένα να αναπτυχθεί σε βάρος
του άλλου. Είµαστε υπέρ του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, µόνο
και µόνο γιατί βελτιώνει την ποιότητα ζωής των καλλιτεχνών και
παρατείνει τα χρονικά πλαίσια, τα πενήντα τα κάνει εβδοµήντα
χρόνια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Χρυσή Αυγή, Αντώνιος Γρέγος για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Κατ’ αρχήν, να ευχηθούµε χρόνια πολλά
στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων. Ήταν πολύ ωραία η εικόνα
έξω από τη Βουλή σήµερα µε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων. Βέβαια, δεν ξέρω αν ισχύουν τα όσα γράφονται στο διαδίκτυο και µας κατήγγειλαν εργαζόµενοι της ΕΡΤ –αναφερθήκαµε
και πριν- σχετικά µε την εκχώρηση τµήµατος του Εθνικού µας
Ύµνου σε κάποιους Ιάπωνες ή κάτι τέτοιο. Αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, αυτό είναι πραγµατικά ντροπή. Θα πρέπει αυτοί που φταίνε
γι’ αυτό το πράγµα να λογοδοτήσουν άµεσα στη δικαιοσύνη.
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 29ης Οκτωβρίου 2012 στο Ελληνικό Δίκαιο και τροποποίηση
του ν. 2121/1993, «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα».
Το σωστό θα ήταν να βλέπαµε τον αντίστροφο τίτλο, µια που
η Ελλάδα είναι η χώρα που γέννησε τα δικαιώµατα και τον πολιτισµό. Θα έπρεπε να δίνει η Ελλάδα οδηγίες σε τέτοια θέµατα
και όχι η Ευρώπη στην Ελλάδα. Γιατί όταν στην Ελλάδα χτίζαµε
παρθενώνες και διδάσκαµε ποίηση και τέχνη κάποιοι κάτοικοι της
Ευρώπης που σήµερα µας εξουσιάζουν κατέβαιναν –θα έλεγααπό τα δένδρα.
Η πολιτιστική µας κληρονοµιά ήταν τέτοια που έγινε γνωστή
και αποδεκτή σε όλο τον κόσµο, προκαλώντας σεβασµό και πηγή
έµπνευσης. Από τα αρχαία ελληνικά κείµενα, που κάποιοι αµόρφωτοι και αστοιχείωτοι σήµερα λοιδορούν, µέχρι από τα δηµοτικά τραγούδια που περιγράφουν τους αγώνες, την ιστορία, τα
ήθη και τα έθιµα του λαού µας, φτάσαµε σε τραγούδια ξενόφερτα, παρακµιακά, άσχετα µε την κουλτούρα του λαού µας.
Το θέµα δεν είναι τόσο αυτό το νοµοσχέδιο και το αν τα πνευµατικά δικαιώµατα θα αυξηθούν από πενήντα σε εβδοµήντα χρόνια –αυτό δεν είναι κάτι κακό. Το θέµα είναι να ορίσουµε το τι
έχει πραγµατικά αξία σε ένα κείµενο, ένα τραγούδι, ένα ποίηµα.
Η τέχνη βέβαια, είναι κάτι το υποκειµενικό. Κάποια έργα παγκοσµίου φήµης κάποιοι τα ακριβοπληρώνουν µε εκατοµµύρια
ευρώ, για κάποιους άλλους δεν αξίζουν τίποτα. Είναι κάποιες
ασύνδετες εικόνες µε κάποιες γραµµές αποτυπωµένες σε ένα
πανί.
Η τέχνη, επαναλαµβάνουµε, είναι για όλους και δεν είναι για
τους ειδικούς.
Σαφώς και τα πνευµατικά δικαιώµατα πρέπει να προασπίζονται. Υπάρχουν δηµιουργοί που περιµένουν να ζήσουν από αυτό,
αλλά αυτοί είναι συνήθως κάποιοι «άσηµοι» και είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν πληγεί από το σύστηµα που υπάρχει αυτή τη
στιγµή στην πατρίδα. Στον αντίποδα υπάρχουν εκείνοι που δηλώνουν καλλιτέχνες, αλλά στην ουσία είναι έµποροι.
Το θέµα, όµως, του πολιτισµού είναι τεράστιο κεφάλαιο σε ένα
έθνος και δυστυχώς, ακόµα και εδώ, οι τραγικές συνέπειες του
πολυπολιτισµού, που κάποιοι εγκέφαλοι υπερασπίζονται, έχουν
επιφέρει καίρια πλήγµατα, τόσο στην ελληνική, όσο και στην ευρωπαϊκή τέχνη.
Θέσαµε στην αρµόδια Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
πρόταση για το θέµα σύστασης επιτροπής σχετικά µε τις εταιρείες που εκµεταλλεύονται τα πνευµατικά δικαιώµατα και έγινε
αποδεκτή από τον Υπουργό. Θα συζητηθεί από ό,τι µας είπατε.
Ήρθαµε πολλές φορές σε επικοινωνία µε επιµελητήρια, µε τον
ΠΑΣΚΕΔΙ, αλλά και µε καταστηµατάρχες που έπεσαν και πέφτουν θύµατα πρωτοφανούς εκµετάλλευσης και καταθέσαµε
ερώτηση την 1η Μαρτίου 2013 προς τους Υπουργούς Παιδείας,
Οικονοµικών, Εσωτερικών, Εργασίας σχετικά µε την αφαίµαξη
των καταστηµαταρχών εστίασης και διασκέδασης από τους εισπρακτικούς οργανισµούς πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων µουσικής.
Σύµφωνα µε το άρθρο 49, παράγραφος 1 του ν.2121/1993 οι
χρήστες ηχογραφηµένης µουσικής οφείλουν αµοιβή για τη δηµόσια εκτέλεσή της στους ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες.
Βάσει αυτής της διάταξης, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας εισπράττει από τα καταστήµατα εστίασης και διασκέδασης παράβολα για τα πνευµατικά δικαιώµατα
των δηµιουργών.
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Ταυτόχρονα, όµως, οι επαγγελµατίες υποχρεούνται να καταβάλλουν επιπλέον χρηµατικά ποσά για συγγενικά δικαιώµατα
στον Ενιαίο Οργανισµό Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενών Δικαιωµάτων µε την επωνυµία GEA-GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ.
Τα ποσά αυτά προκύπτουν από ποσοστό 10% επί των ακαθαρίστων εσόδων τους ανάλογα µε το είδος και τα τετραγωνικά
µέτρα του καταστήµατος. Ωστόσο, το ύψος των ποσών αυτών
είναι απαράδεκτα µεγάλο, ιδίως στην παρούσα χρονική περίοδο
που ο κλάδος πλήττεται σοβαρά λόγω της οικονοµικής κρίσης.
Πέραν τούτου, αντιπρόσωποι του εν λόγω εισπρακτικού οργανισµού προβαίνουν αυθαίρετα σε χαρακτηρισµό των καταστηµάτων, ανεξάρτητα από το πώς χαρακτηρίζονται αυτά στην άδεια
λειτουργίας τους, µε σκοπό να εισπράξουν ανάλογα µε την κατηγορία υψηλότερο παράβολο. Μάλιστα, έχουν κινήσει και διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων εναντίον των επαγγελµατιών και
τους απειλούν µε αγωγές και µηνύσεις.
Ρωτήσαµε τον κύριο Υπουργό για ποιο λόγο τα καταστήµατα
υποχρεούνται να πληρώνουν για τα συγγενικά δικαιώµατα στη
GEA. Η GEA έχει ηµεροµηνία ίδρυσης και δηµοσίευσης ΦΕΚ 3012-2011 και στέλνει αγωγές και ασφαλιστικά µέτρα ζητώντας το
5% επί του τζίρου από το 2000 έως το 2012. Στο ΦΕΚ, επαναλαµβάνω, έχει ως έτος ίδρυσης το 2011. Δηλαδή ζητούν αναδροµικά
συγγενικά δικαιώµατα.
Επίσης, ρωτήσαµε αν θα λάβουν µέτρα, λαµβάνοντας υπόψη
την οικονοµική κρίση που πλήττει τον κλάδο των καταστηµαταρχών εστίασης και διασκέδασης, ώστε να µην υποχρεούνται αυτοί
να καταβάλλουν υπέρογκα ποσά στον Ενιαίο Οργανισµό Συλλογικής Διαχείρισης.
Η ΑΕΠΙ είναι µια ιδιωτική ανώνυµος εταιρεία που έχει εγγεγραµµένα µέλη κάποιους µουσικούς, τραγουδιστές ή δισκογραφικές εταιρείες, όχι όµως όλους. Αυτοί, λοιπόν, µέσω των
αετονύχηδων της ΑΕΠΙ ζητάνε δικαιώµατα εκ µέρους όλου του
µουσικού σύµπαντος.
Επίσης, επειδή και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι δεν κατέχουν σε καµµία περίπτωση όλο τον όγκο της µουσικής, αλλά µάλλον το αντίθετο συµβαίνει, δεν έχουν ανακοινώσει ποτέ τη λίστα των µελών
τους, ώστε να έχεις το δικαίωµα να µην παίξεις τα τραγούδια
τους και αν το επιθυµείς να µην τους πληρώσεις. Άλλη µια αυθαιρεσία είναι ότι ζητάνε να προπληρώσεις στην αρχή της χρονιάς για τη µουσική που θα παίξεις για να σου δώσουν την άδειά
τους, θεωρώντας φυσικά ότι θα παίξεις τη δική τους µουσική.
Τροµερή αυθαιρεσία επίσης είναι ο τιµοκατάλογός τους. Βάσει
ποιας µονάδας µέτρησης µπορεί να δηµιουργηθεί αυτός; Ποιος
µπορεί και µετρά το πνευµατικό δικαίωµα µε ευρώ ανά τετραγωνικό και µε ποια βάση; Δεν θα έπρεπε να υπάρχει συχνότητα και
ποσότητα; Δηλαδή η εταιρεία πληρώνεται το ίδιο είτε κάποιος
παίξει ένα τραγούδι της είτε παίξει εκατό, είτε τα παίζει όλη µέρα
είτε µόνο το βράδυ και ανεξάρτητα σε ποια περιοχή παίζει.
Υπάρχει και µια αυθαιρεσία του κράτους. Το κράτος, φυσικά,
είναι προστάτης αυτής της ιδιωτικής εταιρείας, συµβάλλοντας
τα µέγιστα στη διευκόλυνση της είσπραξης των αυθαιρέτων και
συνεπώς παρανόµων εσόδων της. Η µεγαλύτερη διευκόλυνση
που της παρέχει είναι µέσω των δήµων, η αυθαίρετη απαίτηση
απόδειξης πληρωµής τιµολογίου της ΑΕΠΙ για να σου εκδώσει ο
δήµος άδεια χρήσης µουσικών οργάνων. Δηλαδή το κράτος,
προκειµένου να σου εκδώσει µία επίσηµη κρατική άδεια, απαιτεί
να έχεις πληρώσει ήδη έναν ιδιώτη. Από και πού και ως πού το
κράτος αναλαµβάνει χρέη ελεγκτή εκ µέρους µιας ιδιωτικής εισπρακτικής εταιρείας και σου ζητάει να προσκοµίσεις και τιµολόγιο;
Εν κατακλείδι, αυτή η ιδιωτική εταιρεία που συστάθηκε από
κάποιους µαζί µε λίγους εµπόρους µουσικής και ορισµένες δισκογραφικές εταιρείες, οι οποίες πλέον κατάντησαν να δίνουν
τα CD τους µόνο µέσω εφηµερίδων, λειτουργεί παντελώς αυθαίρετα και είναι δηµιούργηµα της ανυπαρξίας και της ανικανότητας
του κράτους για µια ακόµα φορά.
Ήρθαµε σε επαφή και µε το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο
αλλά και µε καταστηµατάρχες. Θα σας αναγνώσω κάποιες επισηµάνσεις από το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης.
Το επιµελητήριο επισηµαίνει τα κάτωθι:
Εν µέσω οικονοµικής κρίσης και µε τους τζίρους των καταστη-
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µάτων να είναι πολύ µειωµένοι τα τελευταία χρόνια, οι επαγγελµατίες επισηµαίνουν ότι αδυνατούν να σηκώσουν το συγκεκριµένο τέλος. Όλοι οι καταστηµατάρχες διαµαρτύρονται για τα
χρήµατα που αναγκάζονται να δώσουν στις εταιρείες. Αποδέχονται ότι κάποια χρήµατα πρέπει να δίδονται για την εκτέλεση των
πνευµατικών έργων στα καταστήµατά τους, αλλά θεωρούν τα
χρήµατα που ζητούν οι εταιρείες –είναι συνολικά τρεις και παραπάνω- υπερβολικά και αυθαίρετα.
Κάθε κατάστηµα καλείται να πληρώσει ανάλογα µε το µέγεθός
του και έναν τιµοκατάλογο που έχει θεσπίσει η κάθε εταιρεία.
Επειδή, όµως, η µουσική που µεταδίδουν τα καταστήµατα ποικίλλει, µέχρι χθες πλήρωναν µόνο την ΑΕΠΙ. Αυτή αντιπροσωπεύει και το µεγαλύτερο µέρος των καλλιτεχνών στην Ελλάδα.
Τώρα, τους ανέκυψαν άλλες τρεις ή τέσσερις -η «ΕΡΑΤΩ», ο
«ΑΠΟΛΛΩΝ» και άλλες δύο νοµίζω- που εκπροσωπούν, όχι δικαιώµατα δηµιουργών, αλλά νέων µουσικοσυνθετών, τραγουδιστών, ηχοληπτών, µουσικών κ.λπ..
Η πληρωµή των άλλων δύο εταιρειών είναι προαιρετική, υποθετικά. Στην πράξη, όµως, γίνεται υποχρεωτική. Το κόστος µόνο
για την ΑΕΠΙ για ένα κατάστηµα διαµορφώνεται ανάλογα µε τα
τετραγωνικά και το είδος του καταστήµατος.
Για παράδειγµα, για ένα κέντρο διασκέδασης µε ζωντανή µουσική και µέγιστο χώρο έως εκατό τετραγωνικά το ελάχιστο κόστος είναι 260 ευρώ το µήνα, ανεξαρτήτως ηµερών λειτουργίας
του. Σε περίπτωση που το συγκεκριµένο κέντρο φτάνει τα τρεις
χιλιάδες τετραγωνικά, το ποσό ανέρχεται σε 5.510 ευρώ. Σε χώρους ψυχαγωγίας µε ζωντανή µουσική µπαίνει και η αναλογία
των µουσικών που παίζουν.
Για λόγους ψυχαγωγίας µόνο µε µηχανικά µέσα τα ελάχιστα
µηνιαία δικαιώµατα ξεκινούν από 35 ευρώ µέχρι τα τριάντα τετραγωνικά και φτάνουν τα 839 ευρώ µέχρι δύο χιλιάδες τετραγωνικά, ενώ λίγο χαµηλότερες είναι οι χρεώσεις, αν χρησιµοποιούνται απλά µηχανικά µέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κασετόφωνο κλπ. Έχουν γίνει καταγγελίες και από ραδιόφωνα, κυρίως
από ραδιόφωνα της επαρχίας.
Ένα µικρό µαγαζί µπορεί να πληρώνει µέχρι και χίλια ευρώ το
χρόνο. Αντιλαµβάνεστε πως πρόκειται για µια επιβάρυνση που
για πολλούς είναι δυσβάσταχτη. Σκεφθείτε ότι έρχονται και οι
άλλες εταιρείες που θέλουν άλλα τόσα, οπότε δηµιουργείται ένα
µεγάλο πρόβληµα.
Οι έλεγχοι είναι συνεχείς. Μάλιστα, καταστηµατάρχες καταγγέλλουν ότι οι δήµοι δίνουν λίστες µε καταστήµατα που παίρνουν
άδεια, αλλά δεν παίζουν µουσική, σε στελέχη της ΑΕΠΙ. Αν τυχόν
ακούς ραδιόφωνο σε κάποιο κατάστηµα µε ρούχα, δεν πληρώνεις το τέλος, κι ελέγχεσαι. Ξέρουν σε ποιους πηγαίνουν, γιατί
έχουν πληροφόρηση από τους δήµους;
Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, επίσης, επισηµαίνει ότι νοµικά είναι ξεκάθαρο πως πρέπει να πληρώνονται
τα πνευµατικά δικαιώµατα. Δεν το αποποιείται αυτό. Με την οικονοµική κρίση, όµως, που υπάρχει τα χρήµατα αυτά πραγµατικά
είναι δυσβάσταχτα. Έγιναν υποµνήµατα, ώστε να βελτιωθεί το
νοµικό πλαίσιο. Δυστυχώς, όµως, µέχρι στιγµής δεν έχει γίνει
κάτι.
Υπάρχει θεσµικό πλαίσιο περί εισπράξεως από το 1993, αλλά
η τιµολόγηση γίνεται κατά το δοκούν. Οι επαγγελµατίες δεν µπορούν να αντιδράσουν σε όσα τους χρεώνουν. Πρέπει να θεσπιστεί ένας κατάλογος συγκεκριµένος και ενιαίος, µε κατηγοριοποίηση ανά είδος καταστήµατος και ανά δήµο. Δεν µπορεί να
υπάρχει ίδια χρέωση για ένα µπαρ στο Δήµο Θεσσαλονίκης µε
ένα αντίστοιχο κατάστηµα στο Δήµο Δέλτα ή στο Δήµο Καστοριάς ή να συµβαίνει κάτι αντίστοιχο στο Δήµο Ιωαννίνων. Σε όλη
την Ευρώπη οι δηµιουργοί εισπράττουν δικαιώµατα, αλλά δεν γίνεται αυθαίρετη τιµολόγηση.
Σε ό,τι αφορά τα συγγενικά δικαιώµατα, οι εκπρόσωποί τους
–όπως ενηµερωθήκαµε και από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Καταστηµαταρχών Εστίασης- είναι εντελώς άγνωστοι στους χρήστες
καταστηµατάρχες, µε δική τους ευθύνη. Ουδέποτε προέβησαν
σε κάποια ενέργεια ενηµέρωσης για την ύπαρξή τους, τους σκοπούς τους και τις αρχές που τους διέπουν.
Να σηµειώσουµε ότι τα καταστήµατα είναι τα πρώτα που κάνουν διαφήµιση στους καλλιτέχνες. Όταν κάποιος πηγαίνει να
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αγοράσει µια τυρόπιτα ή ένα παγωτό δεν πηγαίνει για να ακούσει
και κάποιο τραγούδι, δεν πηγαίνει για να διασκεδάσει, να ψυχαγωγηθεί.
Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι καταστηµατάρχες, έκλεισαν
επιχειρήσεις από τα πρόστιµα µιας που, όπως γνωρίζετε, τα καταστήµατα είναι µια αλυσίδα. Όταν κλείνει ένα κατάστηµα, λόγω
προστίµων µέσα σε αυτό το κατάστηµα απασχολούνται εκτός
από το προσωπικό και κάποιοι λογιστές, κάποιοι έµποροι. Είναι
µια τεράστια αλυσίδα που εάν σπάσει, µένει άνεργος πάρα
πολύς κόσµος.
Η Χρυσή Αυγή θα προτείνει κάποια µέτρα σχετικά µε το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί µε τις εισπρακτικές εταιρείες.
Επειδή είναι εδώ και ο κύριος Υπουργός θα του τις καταθέσουµε
και εγγράφως. Κάποια από αυτά αφορούν την προστασία που
πρέπει να υπάρχει σχετικά µε το φαινόµενο της πειρατείας.
Θα πρέπει να είστε πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό το θέµα. Θα
τα πούµε –πιστεύω- και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.
Δεν έχουµε κάτι άλλο προς το παρόν.
Πιστεύουµε ότι θα δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το θέµα
µε τον Εθνικό Ύµνο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Κυρίτσης για δεκαπέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, ήταν απαράδεκτο το θέαµα στη Βουλή να
µιλά µία συνάδελφος για πολιτισµό σε αυτήν τη συζήτηση και να
µη δίνει κανείς την πρέπουσα προσοχή. Μιλάµε για πολιτισµό.
Βέβαια, κύριε Υπουργέ, είναι η πρώτη φορά που η παρούσα
Βουλή, µετά από δεκαπέντε µήνες κοινοβουλευτικών εργασιών,
συζητά ένα νοµοσχέδιο για τον πολιτισµό. Με το υπό συζήτηση
νοµοσχέδιο γίνεται ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία δύο
οδηγιών, που αφορούν στα πνευµατικά δικαιώµατα.
Το επόµενο διάστηµα αναµένεται ότι θα συζητήσουµε –και
πάλι µε καθυστέρηση- κύριε Υπουργέ –όχι από εσάς φυσικά- το
νοµοσχέδιο για την αδειοδότηση των θεατρικών χώρων.
Επίσης, ο Υπουργός κ. Παναγιωτόπουλος προανήγγειλε νοµοθετικές παρεµβάσεις στο ζήτηµα των αµοιβολογίων των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, καθώς και στο θέµα της
αντιµετώπισης της διαδικτυακής πειρατείας.
Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας επαναφέρουν
στο προσκήνιο τη συζήτηση για το ζήτηµα των πνευµατικών δικαιωµάτων. Στο σηµερινό εξελισσόµενο περιβάλλον θα πρέπει
να διασφαλίσουµε, αφ’ ενός τα δικαιώµατα των ανθρώπων που
υπηρετούν την τέχνη και αφ’ ετέρου το δηµόσιο συµφέρον, που
θα εξυπηρετηθεί µε την πρόσβαση των πολιτών στα έργα της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Οι παρεµβάσεις που προανήγγειλε ο κύριος Υπουργός είναι
πράγµατι θετικές. Όµως, καµµία από αυτές δεν οδηγεί στην ανάπτυξη του ίδιου του πολιτισµού.
Θα µπορούσε κάποιος να πει ότι στη σηµερινή δύσκολη οικονοµική συγκυρία ο πολιτισµός αποτελεί είδος πολυτελείας. Θα
διαφωνήσω ριζικά. Ο πολιτισµός αποτελεί ουσιαστικό µοχλό ανάπτυξης και εργαλείο εξόδου από την κρίση, γιατί µπορεί να ανεβάσει το επίπεδο ενός λαού, ενώ συνεισφέρει οικονοµικά σε
αυτήν τη χώρα.
Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων αναφέρθηκα στην
καλλιτεχνική άνθηση που ακολούθησε τον Εµφύλιο. Μετά τον Εµφύλιο, σε µία ρηµαγµένη χώρα, εµφανίστηκαν µεγάλοι ποιητές,
µεγάλοι συγγραφείς, µεγάλοι ζωγράφοι, σπουδαία µουσική. Ο
δε λαϊκός κινηµατογράφος, κύριοι συνάδελφοι, µας αγγίζει µέχρι
σήµερα. Στη σηµερινή εποχή βλέπουµε την άνθηση του νέου ελληνικού κινηµατογράφου, νέους δηµιουργούς, αβοήθητους από
την πολιτεία, να κερδίζουν βραβεία σε µεγάλα φεστιβάλ.
Οφείλουµε, λοιπόν, εµείς που κατανοούµε τι είναι πολιτισµός
να τον βάλουµε σε µία τάξη, να δηµιουργήσουµε τους κατάλληλους πυλώνες και να υιοθετήσουµε µία επιθετική πολιτιστική πολιτική, που θα οδηγήσει σε άνθηση του τοµέα. Οι χώρες που το
κατάλαβαν, κατάλαβαν την αξία του πολιτισµού, έστησαν ολόκληρη βιοµηχανία γύρω του και πέρασαν, δυστυχώς και την
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κουλτούρα τους. Και εµείς µε ιστορία χιλιάδων χρόνων, δεν
έχουµε καταφέρει να το κάνουµε, στο βαθµό που θα έπρεπε και
θα µπορούσαµε.
Να, λοιπόν, η ευκαιρία! Το µνηµόνιο ευτυχώς δεν εµπεριέχει
ούτε ένα «και» για τον πολιτισµό. Άρα, υπάρχει ελεύθερο πεδίο
για να αναδιαµορφώσουµε τους όρους και τις προϋποθέσεις για
την ανάπτυξη και τη διάδοσή του.
Δεν µπορούµε να µιλήσουµε, άραγε, για χορηγούς, κύριε
Υπουργέ; Η έννοια «χορηγός» είναι αρχαία ελληνική έννοια. Θα
πρέπει να ενεργοποιήσουµε εκ νέου τη χορηγία ως µία βοήθεια
στους δηµιουργούς, στους καλλιτέχνες στη δύσκολη οικονοµικά
συγκυρία που βρισκόµαστε.
Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων αναφέρθηκα στην
ανάγκη να δηµιουργήσουµε Εθνικό Αρχείο Δισκογραφίας.
Ο κύριος Υπουργός µάς ανακοίνωσε ότι προχώρησε και σε ένα
πρώτο βήµα για τη σύστασή του.
Αυτός, κύριοι συνάδελφοι, ο πακτωλός µουσικής που εκφράζει
όλο τον ελληνισµό για περισσότερο από εκατό χρόνια, σαφώς
και θα πρέπει να συγκεντρωθεί και να γίνει κτήµα όλων.
Κύριε Υπουργέ, αυτό θα πρέπει να το προχωρήσουµε κι εσείς
µη το αφήσετε. Μην το παραπέµψουµε στις καλένδες, γιατί η
εξέλιξη του πολιτισµού µας είναι συνέχεια της παράδοσης. Θα
ξεκινήσουµε από εκεί για να φτάσουµε στο σήµερα. Θα πατήσουµε στην ιστορία µας και τον πολιτισµό µας για να κάνουµε το
επόµενο βήµα. Ποιο είναι το επόµενο βήµα; Θα µπορούσα να πω
πολλά: Θεατρικοί πυλώνες, βοήθεια στον σύγχρονο κινηµατογράφο, βοήθεια στο βιβλίο, στη ζωγραφική, σύνδεση του πολιτισµού µε τον τουρισµό -και θα το επαναλάβω, συνάδελφοι, η
σύνδεση του πολιτισµού µε τον τουρισµό- εκδηλώσεις σε όλες
τις πόλεις της χώρας.
Ο κύριος Υπουργός δεσµεύτηκε ότι θα γίνει σχετική συζήτηση
στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και πρέπει να το κάνουµε γιατί θα πρέπει να συνδιαµορφώσουµε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µία εθνική στρατηγική για τον πολιτισµό, που, πράγµατι, δεν υπήρχε µέχρι σήµερα. Και µε συγχωρείτε που θα το πω,
αλλά δεν υπάρχει και σε κανέναν άλλο κλάδο.
Ας δώσουµε, λοιπόν, εµείς, συνάδελφοι, το παράδειγµα. Ας
ξεκινήσουµε εµείς πρώτοι. Εµάς µας παίρνει να χρησιµοποιήσουµε τη φθαρµένη λέξη «όραµα», γιατί ο πολιτισµός είναι
όραµα, που καµµιά φορά µπορεί να πηγαίνει και κόντρα στους
φυσικούς νόµους. Θέλετε να σας φέρω ένα παράδειγµα;
Όταν ανέβαζε ο µεγάλος Κουν τους «Όρνιθες», ζητούσε από
τους ηθοποιούς να πηδάνε πολύ ψηλά και να κατεβαίνουν αργά.
Αυτό ήταν παράλογο σαν σκέψη στους φυσικούς νόµους. Όµως
το δικό του όραµα ήταν αυτό και το κατάφερε. Το σώµα των ηθοποιών έδινε αυτήν την αίσθηση. Κι όταν πήγε στο Λονδίνο τότε
«ανέβηκε στα κάγκελα» η Αγγλία για τη φοβερή παράσταση.
Βεβαίως, λοιπόν, εθνική στρατηγική για τον πολιτισµό δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς την προστασία των ανθρώπων του. Αναφέροµαι στους δηµιουργούς, στους καλλιτέχνες, στους εκτελεστές,
στους ερµηνευτές, σε όλους τους ανθρώπους, που υπηρετούν
τον πολιτισµό και βιοπορίζονται από την τέχνη.
Σε αυτήν τη λογική υπακούει και το νοµοσχέδιο που συζητούµε
σήµερα, που αφορά ρυθµίσεις για την πνευµατική ιδιοκτησία.
Η συζήτηση για τα πνευµατικά δικαιώµατα δεν είναι ανεξάρτητη από την εποχή µας. Η τεχνολογία έχει συµβάλει σχεδόν σε
όλο το εύρος των δραστηριοτήτων στον τοµέα του πολιτισµού.
Ως εκ τούτου, η πνευµατική ιδιοκτησία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόµι και θα πρέπει να αναζητηθεί η ισορροπία ανάµεσα στον
δηµιουργό και στην ολότητα και το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο
προσπαθεί να διαµορφώσει αυτή την ισορροπία.
Στο πρώτο Κεφάλαιο του νοµοσχεδίου, που αποτελείται από
τα άρθρα 1 έως 5, γίνεται µεταφορά της οδηγίας 2011/77. Με
τις διατάξεις αυτές επέρχονται οι εξής αλλαγές: Με το άρθρο 4
παρατείνονται τα πνευµατικά δικαιώµατα εκτελεστών, ερµηνευτών και παραγωγών φωνογραφηµάτων στα εβδοµήντα χρόνια
από τα πενήντα που ίσχυε µέχρι σήµερα. Η επέκταση αυτή θα
βοηθήσει τους ερµηνευτές και τους εκτελεστές να συνεχίσουν
να λαµβάνουν ένα εισόδηµα προς τη δύση του βίου τους.
Επίσης, η επέκταση αυτή βοηθά τις δισκογραφικές να αυξήσουν τα έσοδά τους και να προσαρµοστούν στις σηµερινές συν-
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θήκες, γιατί επίσης στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι οι εταιρείες
παραγωγής θα δηµιουργήσουν ένα ταµείο µε το 20% των εσόδων να προκύπτει από την περίοδο της επέκτασης της διάρκειας
προστασίας.
Το ποσό αυτό θα αποδίδεται αποκλειστικά σε µουσικούς που
έχουν µεταβιβάσει τα δικαιώµατά τους κατά το παρελθόν µε αντάλλαγµα –και οι συνάδελφοι το ξέρουν- µία εφάπαξ αµοιβή.
Προσωπικά, θεωρώ σηµαντικό και το δικαίωµα καταγγελίας
που παρέχεται στους ερµηνευτές και εκτελεστές βάσει της παραγράφου 2 αα’ του άρθρου 4, όσον αφορά στην υπεράσπιση.
Με τη διάταξη αυτή δίδεται στον ερµηνευτή ή εκτελεστή το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασής του µε τον παραγωγό. Αυτό
ισχύει σε περίπτωση που πενήντα χρόνια µετά την αρχική παρουσίαση ο παραγωγός παύει να προσφέρει προς πώληση αντίγραφα του φωνογραφήµατος σε επαρκή ποσότητα, που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.
Όµως, ο όρος «επαρκής ποσότητα» κρίνεται σε σχέση µε τη
ζήτηση της αγοράς και θεωρώ ότι η συγκεκριµένη διάταξη ενδέχεται να λειτουργήσει αποθαρρυντικά για επανεκδόσεις δίσκων.
Με το δεύτερο Κεφάλαιο, που αποτελείται από τα άρθρα 6
έως 9, γίνεται η ενσωµάτωση της οδηγίας 2012/28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στις επιτρεπόµενες χρήσεις ορφανών
έργων. Οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου γίνονται αντιληπτές υπό
το πρίσµα των σηµερινών συνθηκών, γιατί η ψηφιοποίηση αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η διαφύλαξη της ψηφιακής µνήµης έχει κεντρικό ρόλο στην
ψηφιακή ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορθώς. Οι ψηφιοποιήσεις προσκρούουν στα λεγόµενα ορφανά έργα, δηλαδή τα
έργα που καλύπτονται µεν από το πνευµατικό δικαίωµα, όµως ο
κάτοχός τους δεν µπορεί να ταυτοποιηθεί ή να εντοπισθεί.
Ορισµένες βιβλιοθήκες, το 70% των έργων που διαθέτουν είναι
ορφανά έργα. Με την οδηγία, λοιπόν, 2012/28 η Ευρώπη επιχείρησε να εξασφαλίσει την πρόσβαση των πολιτών στην πολιτιστική κληρονοµιά, επιτρέποντας σε συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς, αφενός να αξιοποιήσουν τα ορφανά έργα και αφετέρου να προστατέψουν τα πνευµατικά δικαιώµατα.
Μέσο για την επίτευξη των σκοπών αυτών είναι η διαδικασία
της επιµελούς αναζήτησης. Η διαδικασία έχει στόχο να άρει τα
εµπόδια σχετικά µε τη χρήση των ορφανών έργων.
Ωστόσο, υπάρχουν ορισµένες επισηµάνσεις που θα ήθελα να
κάνω, κύριε Υπουργέ. Κατ’ αρχάς, παρά τις διαβεβαιώσεις του
κυρίου Υπουργού, στο νοµοσχέδιο δεν προσδιορίζεται ο φορέας
που θα αναλάβει την εποπτεία της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι ο έλεγχος δεν µπορεί να γίνει από ιδιωτική
εταιρία.
Μια άλλη παρατήρησή µου αφορά τη διαδικασία, η οποία περιγράφεται πολύ γενικά. Δεν διαφαίνεται µε σαφήνεια ποια αναζήτηση θεωρείται επιµελής και µε καλή πίστη.
Ένα άλλο ζήτηµα αφορά τον τρόπο µε τον οποίο θα διασφαλιστεί η παράγραφος 4 του άρθρου 7, δηλαδή πώς και ποιος θα
ελέγχει ότι η χρήση των ορφανών έργων, παρότι θα επιτρέπεται
να παράγει έσοδα για την κάλυψη των δαπανών, για την ψηφιοποίηση και τη διάθεση στο κοινό, δεν θα έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Τέλος, θα αναφερθώ και στην αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας. Ενδέχεται, δηλαδή, να είναι χρονοβόρα και δαπανηρή,
µε αποτέλεσµα να µην επιτελέσει τους στόχους για τους οποίους
θεσπίστηκε. Άλλωστε, δεν αίρει ολοκληρωτικά την αβεβαιότητα
για το φορέα που τη διενεργεί, οπότε ενδέχεται να µην έχει το
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δηµοκρατική Αριστερά, θα
υπερψηφίσει το νοµοσχέδιο, παρόλο που έχει αυτούς τους ενδοιασµούς.
Θέλω να σας πω κάτι: Ο Ριχάρδος ο Β’ του Σαίξπηρ, όταν βρέθηκε στη φυλακή συνειδητοποίησε και είπε την εξής φράση: «Κατέστρεψα το χρόνο και τώρα ο χρόνος καταστρέφει εµένα». Εκεί
βρίσκεται η χώρα. Καταστρέψαµε το χρόνο και τώρα ο χρόνος
καταστρέφει εµάς.
Εγώ θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον στον τοµέα του πολιτισµού εµείς θα προλάβουµε το χρόνο, γι’ αυτό σας καλώ να συν-
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διαµορφώσουµε µια εθνική στρατηγική για τον πολιτισµό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαλβατζής, για δεκαπέντε λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με το σχέδιο νόµου ενσωµατώνονται στο ήδη υπάρχον νοµικό
καθεστώς των πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων και οι
τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο νόµο 2121/1993. Έχουµε βέβαια, και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αριθµό
2011/77, που επεκτείνει τη διάρκεια της ισχύος των συγγενικών
δικαιωµάτων, υπό προϋποθέσεις, από τα πενήντα στα εβδοµήντα
χρόνια, όσο διαρκούν και τα πνευµατικά δικαιώµατα. Επίσης,
έχουµε και την οδηγία 2012/28 που αναφέρεται στα ορφανά
έργα.
Οι τροποποιήσεις αυτές, κατά την άποψή µας, ενισχύουν
ακόµα περισσότερο τη µονοπωλιακή εκµετάλλευση της καλλιτεχνικής δηµιουργίας και της παραγωγής, αντιµετωπίζοντας ταυτόχρονα και προβλήµατα ενοποίησης στην εσωτερική αγορά
πολιτιστικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε και
αυτή η ίδια η προοπτική της ενοποίησης υποχρεώνει όλες τις
χώρες να προχωρούν σ’ αυτήν την κατεύθυνση σε πολλούς τοµείς.
Υπήρξαν τυµπανοκρουσίες στην οδηγία 2011/77 για τα οφέλη
που θα έχουν οι µουσικοί και οι ερµηνευτές από την επέκταση
των συγγενικών δικαιωµάτων στα εβδοµήντα χρόνια. Όµως, τα
µεγαλύτερα οφέλη από αυτήν την επέκταση θα προκύψουν για
τις δισκογραφικές εταιρείες καθώς και για τα µονοπώλια οπτικοακουστικού τοµέα, που εκµεταλλεύονται την εργασία των µουσικών και άλλων καλλιτεχνών- δηµιουργών.
Εκείνος δε, που είναι σίγουρα χαµένος, µέσα από αυτή τη ρύθµιση, είναι ο ακροατής, αφού θα εµποδιστεί για περισσότερα
χρόνια να έχει ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στη µουσική, κινηµατογραφική και γενικότερα στην οπτικοακουστική παραγωγή.
Αυτή η παραχώρηση προς τους εκτελεστές και ερµηνευτές
είναι λειψή, αφού δεν αφορά ούτε το σύνολο των συντελεστών
που δικαιούνται συγγενικά δικαιώµατα –τους ηθοποιούς, τους
τεχνικούς- αλλά ούτε και το σύνολο των δικαιωµάτων, παρά µόνον αυτά που αφορούν στην ηχογραφηµένη εργασία τους.
Αντίθετα, η διάρκεια των δικαιωµάτων των εταιρειών της πολιτιστικής βιοµηχανίας επεκτείνονται ανεξαίρετα και χωρίς καµµιά
προϋπόθεση, στα εβδοµήντα χρόνια.
Το στόχο για διεύρυνση της ιδιοκτησίας των µεγαλοεπιχειρηµατιών και των µονοπωλιακών ενώσεών τους πάνω στην πνευµατική δηµιουργία υπηρετεί ξεκάθαρα και το δεύτερο σκέλος
του νοµοσχεδίου, δηλαδή και η ενσωµάτωση της οδηγίας
2012/28 µε την ανεξέλεγκτη, στην ουσία, εκχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης των ορφανών έργων στους διάφορους µονοπωλιακούς οµίλους, οι οποίοι επεκτείνουν τη δραστηριότητά
τους στο χώρο του πολιτισµού, εκτοπίζοντας συστηµατικά τους
δηµόσιους φορείς, που δυστυχώς απαξιώνονται, καταργούνται,
συγχωνεύονται και ιδιωτικοποιούνται.
Υπάρχουν συγκεκριµένα παραδείγµατα, όπως είναι λόγου
χάρη το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος που εκτός της Εθνικής Βιβλιοθήκης έχει απλώσει τα πλοκάµια του και σε άλλες δηµόσιες και
δηµοτικές βιβλιοθήκες, αναλαµβάνοντας την ψηφιοποίηση των
αρχείων τους. Η διάταξη του νοµοσχεδίου αναφέρει ότι οι φορείς
που θα πιστοποιούν πως ένα έργο είναι ορφανό και θα το εκµεταλλεύονται, θα είναι βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µουσεία, αρχεία, ιδρύµατα κινηµατογραφικής και ακουστικής
κληρονοµιάς και δηµόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί. Στην
ουσία πρόκειται για την παράδοση ενός ιδιαίτερα κερδοφόρου
«φιλέτου», όπως είναι η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, στα πολιτιστικά ιδρύµατα µονοπωλιακών οµίλων. Είναι αυτά
τα οποία ανθίζουν, εξαπλώνοντας ραγδαία τη δράση τους στον
πολιτιστικό τοµέα, µέσα από διάφορες µορφές συνεργασίας,
όπως είναι οι προγραµµατικές συµφωνίες κι οι συµβάσεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Και όλα αυτά, µε τους εγκαταλελειµµένους φορείς χρηµατοδότησης και µε τους δηµόσιους οργανισµούς.
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Με βάση τα παραπάνω, οι µικροπαραχωρήσεις προς τους
εκτελεστές και τους ερµηνευτές δεν πρέπει να επισκιάσουν τη
γενικότερη κατεύθυνση του νοµοσχεδίου, που είναι η ενίσχυση
της επικυριαρχίας των µονοπωλίων στο χώρο του πολιτισµού.
Άλλωστε, αυτό κυριαρχεί σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες και
αυτό θα επιδεινώσει ακόµα περισσότερο τα ήδη ασφυκτικά προβλήµατα επιβίωσης των καλλιτεχνών.
Βέβαια, όταν µιλάµε για τον πολιτισµό, οι ιδεολογικές πλευρές
πάντα θίγονται. Εδώ, στο νοµοσχέδιο αναφέρονται επιδερµικά.
Ωστόσο, εµείς υποστηρίζουµε ότι συνυπολογισµός των δικαιωµάτων και των αναγκών των δηµιουργών στην ουσία δεν υπήρξε
ποτέ και πολύ περισσότερο, δεν µπορεί να υπάρξει στην ιµπεριαλιστική φάση του καπιταλισµού, που µπροστά στις δυσκολίες
διατήρησης υψηλών επιπέδων κερδοφορίας σαρώνει κάθε εµπόδιο στην πορεία του, γίνεται ολοένα και πιο αδηφάγος, καταστροφικός και ολέθριος και στο χώρο του πολιτισµού.
Αν και το σηµερινό πολυπλόκαµο σύστηµα διαχείρισης των
πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων αποτελεί για το πλήθος των καλλιτεχνών µια κάποια πηγή συµπλήρωσης του πενιχρού, έως και ανύπαρκτου, εισοδήµατός τους και των µοναδικών
µέσων προστασίας του έργου τους από την κακοµεταχείριση της
καπιταλιστικής αγοράς, η απάντηση στο πρόβληµα, κατά την
άποψή µας, δεν µπορεί να είναι η διατήρηση της αδιέξοδης και
στρεβλής αυτής κατάστασης.
Εµείς υποστηρίζουµε ότι στην εποχή µας έχουν δηµιουργηθεί
υλικές αντικειµενικές προϋποθέσεις για ανεµπόδιστη πρόσβαση
στην καλλιτεχνική δηµιουργία όλων των ανθρώπων. Ο µόνος
λόγος που αυτή δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί είναι η καπιταλιστική ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής και διάδοσης της τέχνης
και όχι στα δικαιώµατα των καλλιτεχνών-δηµιουργών που προτάσσονται µε υποκριτικό, µάλιστα, τρόπο.
Μια κοινωνία που µέτρο της προόδου της δεν έχει το κέρδος,
αλλά την ολόπλευρη ανάπτυξη, υλική και πνευµατική, όλων των
µελών της, δεν έχει ανάγκη ούτε από µεσάζοντες ούτε από παραγωγούς -συχνά προαγωγούς της τέχνης- αλλά ούτε και από
νοµοθετήµατα -κάποιες φορές τερατουργήµατα- για τη δήθεν
προστασία τους. Η λύση δεν βρίσκεται εντός των ορίων της σηµερινής αστικής εξουσίας, αλλά στην πάλη και των καλλιτεχνών,
των δηµιουργών για µια άλλη λαϊκή εξουσία που θα αποδώσει
όλα τα υλικά και πνευµατικά επιτεύγµατα του πολιτισµού στους
πραγµατικούς δηµιουργούς της.
Στο πλαίσιο αυτής της εξουσίας, όλοι οι καλλιτέχνες δηµιουργοί θα είναι απαλλαγµένοι από βιοποριστικές έγνοιες και οι µηχανισµοί αυτού τους είδους στην πράξη θα αχρηστευθούν, αφού
η έννοια του αναπαλλοτρίωτου πνευµατικού δικαιώµατος θα εξαγνιστεί από κερδοσκοπικούς και εισπρακτικούς σκοπούς και θα
δικαιωθεί αποκτώντας το ηθικό και µόνο νόηµά της.
Στις σηµερινές συνθήκες, που οι καλλιτέχνες παλεύουν για να
επιβιώσουν, µε απαγορευτικούς για την καλλιτεχνική δηµιουργία
όρους, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας στηρίζει τους αγώνες
τους, που αφορούν στην επέκταση πνευµατικών και συγγενικών
δικαιωµάτων τους. Ταυτόχρονα, παλεύει για το διαχωρισµό του
πνευµατικού δικαιώµατος από τα – «δικαιώµατα- απαιτήσεις»
όλων των εκµεταλλευτών τους, οι οποίοι είναι αµέτοχοι στην καλλιτεχνική δηµιουργία και στην ουσία δεν έχουν καµµία σχέση µ’
αυτήν. Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι οι αποκαλούµενοι «παραγωγοί» δεν πρέπει να έχουν καµµία θέση στους συλλογικούς φορείς των πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων. Δεν µπορούν
να θεωρούνται δικαιούχοι τους και πολύ περισσότερο να τίθενται
επικεφαλής στη διαδικασία διαχείρισής τους.
Όσον αφορά τις τεχνικές υπηρεσίες τους στην παραγωγή καλλιτεχνικού έργου, µπορεί να αµείβονται µε ένα εφάπαξ ποσό
συµφωνηµένο µε τους συνδικαλιστικούς φορείς των καλλιτεχνών.
Παράλληλα, είµαστε ριζικά αντίθετοι στο εγχείρηµα παράδοσης των ορφανών έργων στους φορείς που προβλέπονται στο
νοµοσχέδιο. Υποστηρίζουµε ότι ο προσδιορισµός τους πρέπει να
ανατεθεί στους φορείς συλλογικής διαχείρισης των δηµιουργών
και των ερµηνευτών εκτελεστών, σε συνεργασία µε τους αντίστοιχους συνδικαλιστικούς φορείς τους, µε την ευθύνη της επικύρωσής τους από τον Οργανισµό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συνεχίζουµε να υποστηρίζουµε ότι ο πολιτισµός είναι συλλογικό
δηµιούργηµα και πρέπει να γίνει και συλλογική ιδιοκτησία.
Με βάση όλα τα παραπάνω και όπως είπαµε και στην επιτροπή, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Όσον αφορά τώρα στα άρθρα, θέλουµε να σηµειώσουµε ορισµένα πράγµατα. Για παράδειγµα, στο άρθρο 2 γίνεται η τροποποίηση του άρθρου 30 του ν.2121/93. Εδώ υπάρχει ένας
διαχωρισµός. Θεωρούµε ότι αυτή η τροποποίηση µπορεί στην
πράξη να επιφέρει βλάβη στους δικαιούχους, µέρος του έργου
του οποίου ο δηµιουργός πέθανε πρώτος. Είναι προφανές ότι
στη συγκεκριµένη περίπτωση η διάσπαση του έργου σε στίχους
και µουσική συνδέεται άµεσα στον καπιταλισµό µε τη λειτουργία
του έργου αυτού ως εµπόρευµα, γιατί µειώνει το κόστος παραγωγής, κατά την άποψη των ιθυνόντων και εποµένως αυξάνει το
περιθώριο κέρδους.
Ανεξάρτητα από τις συνθήκες και το χρόνο πραγµάτωσης της
κάθε ξεχωριστής δηµιουργίας, το έργο είναι ενιαίο και αισθητικά
αδιάσπαστο. Αναφέρουµε µερικά έργα: «Επιφάνεια», «Άξιον
Εστί», «Ρωµιοσύνη», «Καπνισµένο Τσουκάλι».
Το ποιητικό έργο του Ελύτη, λόγου χάριν, µπορεί να µη δεσµεύεται εβδοµήντα χρόνια µετά το θάνατό του; Συνεχίζει αυτό
το συγκεκριµένο έργο να συνεισφέρει στην αισθητική αξία του
µουσικού έργου που περιλαµβάνει τους στίχους και τα κείµενά
του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ελύτης δεν έγραψε αυτό το έργο
για τον Θεοδωράκη ούτε ο Θεοδωράκης δούλεψε αποκλειστικά
γι’ αυτό το έργο σε προσυνεννόηση µε τον Ελύτη. Κάποια στιγµή
αντάµωσαν οι επιδιώξεις και οι θελήσεις και των δύο. Δεν ολοκληρώθηκε, δηλαδή, ένα έργο µε την παραγγελία από τον συνδηµιουργό.
Γι’ αυτόν το λόγο, εµείς αυτό το άρθρο το καταψηφίζουµε.
Στο άρθρο 3 προστίθεται η φράση «…και κληρονόµους των
µουσικών και τραγουδιστών». Και αυτή η προσθήκη είναι περιορισµένη σε έκταση. Κατά την άποψή µας, θα πρέπει να αναπτυχθεί παραπέρα, γιατί αφήνει απ’ έξω τους ηθοποιούς, τους
χορευτές και άλλους καλλιτέχνες και τεχνικούς συντελεστές
αυτής της δηµιουργίας που έχουν συγγενικά δικαιώµατα.
Προτείνουµε την επέκταση της τροποποίησης σε όλους τους
δικαιούχους και λοιπών δικαιωµάτων, που περιλαµβάνονται στα
άρθρα 46 και 49 του ν. 2121 και σε όλους τους τοµείς που αποκτούν συγγενικά δικαιώµατα. Πιστεύουµε ότι θα γίνει αυτή η τροποποίηση και γι’ αυτό θα ψηφίσουµε υπέρ.
Στο άρθρο 4, στην παράγραφο 1 επιµένουµε, κύριε Υπουργέ,
ότι χρειάζεται να γίνει διαχωρισµός. Προτείνουµε αυτή η παράγραφος να χωριστεί στα δύο. Προβλέπει, σε ό,τι αφορά στα δικαιώµατα των παραγωγών, δηλαδή των εταιρειών της
πολιτιστικής βιοµηχανίας σε όλες τις περιπτώσεις, αυτήν την επέκταση από πενήντα στα εβδοµήντα χρόνια. Παραδείγµατος
χάριν, για το ίδιο οπτικοακουστικό έργο ο παραγωγός θα εισπράττει δικαιώµατα για εβδοµήντα χρόνια και ο µουσικός για
πενήντα χρόνια. Προτείνουµε, η πιο πάνω διάταξη να διαχωριστεί
από τις επόµενες σε διαφορετικό άρθρο.
Ψηφίζουµε τις παρακάτω και δεν ψηφίζουµε αυτήν τη διάταξη.
Όσον αφορά τη δεύτερη παράγραφο είµαστε υπέρ.
Στο άρθρο 5 είµαστε υπέρ.
Το δεύτερο µέρος θα το καταψηφίσουµε.
Θα αναφερθώ τώρα σε δύο, τρεις διορθώσεις. Στο άρθρο 4,
παράγραφος 2, εδάφιο αα’ ο κύριος Υπουργός βεβαίωσε ότι θα
φύγει η λέξη «σωρευτικά» γιατί δηµιουργεί σύγχυση. Περιµένουµε, κύριε Υπουργέ, την τροποποίηση στην τοποθέτησή σας.
Στο άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο εε’, θεωρούµε ότι πρέπει
να διαγραφεί το «ενδέχεται» από τη φράση «…ενδέχεται να είναι
αναγκαία» και να συµπληρωθεί «…να εξασφαλισθεί και να εξακριβωθεί».
Επίσης, στο άρθρο 4 παράγραφος 2, εδάφιο ζζ’ θεωρούµε ότι
στη φράση «…στον οποίο έχουν µεταβιβαστεί σχετικά δικαιώµατα» ανάµεσα στο «έχουν» και στο «µεταβιβαστεί» να προστεθεί
η φράση «…παραχωρηθεί µε αποκλειστική εκµετάλλευση». Αυτό
το λέµε διότι αλλού λέει «εναρµόνιση», αλλού λέει «παραχώρηση», αλλού λέει «µεταβίβαση» και δεν υπάρχουν εννοιολογικοί
προσδιορισµοί. Αναφέρεται συχνά το ρήµα «παραχωρώ», ενώ
παρακάτω αναφέρεται µόνο η µεταβίβαση. Νοµίζουµε ότι χρει-
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άζεται αυτή η διόρθωση.
Κύριε Υπουργέ, στο άρθρο 49, παράγραφος 6 και από τότε
που είναι σε ισχύ αυτός ο νόµος υπάρχει στην ουσία ένα σοβαρό
λειτουργικό πρόβληµα. Συγκεκριµένα αναφέρει: «Οι οργανισµοί
συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν µε έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού, αναθέτουν κατά αποκλειστικότητα στον Ενιαίο
Οργανισµό Συλλογικής Διαχείρισης» κ.λπ.… Θεωρούµε ότι πρέπει να γίνει µία πολύ µικρή αλλαγή στη διατύπωση. Δηλαδή, να
µη λέει «αναθέτουν», αλλά «δύνανται να αναθέτουν».
Αυτό, κατά την άποψή µας, θα ξεµπλοκάρει κάποιες διαδικασίες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γενικό Λύκειο, Γέρακα, Τµήµα Β’.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να εξηγήσω στους συναδέλφους µου ότι λαµβάνω
το λόγο νωρίτερα -…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ακριβώς αυτό θα
ήθελα.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): …-ο Κανονισµός, βέβαια, µου δίνει αυτό το δικαίωµα, αλλά συνηθίζω να ακούω όλους τους συναδέλφους και
µετά να µιλάω ως γνωστόν- διότι µε ειδοποίησαν ότι πρέπει να
παρίσταµαι στις 13:00’ στη συνάντηση του Πρωθυπουργού µε
την Αµερικανίδα Υπουργό Εµπορίου, διότι µε την αµερικανική
πλευρά έχουµε να συζητήσουµε το θέµα των πνευµατικών δικαιωµάτων, της προστασίας που θέτουν για έργα τα οποία προέρχονται από τις Ηνωµένες Πολιτείες και τα θέµατα πειρατείας
στο διαδίκτυο. Είµαι υποχρεωµένος, λοιπόν, να φύγω για λίγη
ώρα. Θα παραµείνει ο συνάδελφος, ο κ. Ανδριανός και θα επιστρέψω στη συνέχεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα θέµατα του πολιτισµού είναι
θέµατα που µας ενώνουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, ως αρµόδιος Υπουργός, όλους τους συναδέλφους, κυρίες και κυρίους,
για τη συµβολή τους σε αυτήν τη διαδικασία και κυρίως που τοποθετήθηκαν µέσα από την καρδιά τους -δεν έχει σηµασία αν
συµφωνούµε ή διαφωνούµε σε πάρα πολλά σηµεία- καταθέτοντας προσωπικές απόψεις, «βασανίζοντας το θέµα» όπως λέµε,
για τα ζητήµατα του πολιτισµού.
Ο πολιτισµός, όχι µόνο δεν είναι πολυτέλεια. Ο πολιτισµός
είναι η εθνική µας ταυτότητα και η εθνική µας αξιοπρέπεια. Ο πολιτισµός είναι η εθνική µας αυτογνωσία και η εθνική µας αυτοσυνειδησία, ένα πολύτιµο διαβατήριο για την εξωστρεφή
εξόρµηση του ελληνισµού. Μία Ελλάδα χωρίς τον πολιτισµό στις
αποσκευές της είναι ένα «αδειανό πουκάµισο», για να παραφράσω τον ποιητή.
Ταυτόχρονα, όµως, ο πολιτισµός είναι πολύτιµο εργαλείο ανάπτυξης και θα έλεγα πως αποτελεί την πιο στέρεα βάση για την
ανάπτυξη της τουριστικής βιοµηχανίας. Ο πολιτιστικός τουρισµός είναι ένας πολύ σηµαντικός κλάδος που προσελκύει τουρισµό υψηλού εισοδηµατικού και µορφωτικού επιπέδου. Επιπλέον,
ο πολιτισµός, µέσω τις πολιτιστικής διπλωµατίας, είναι ένας εξαιρετικός τρόπος άσκησης εξωτερικής πολιτικής, ιδιαιτέρως στα
εθνικά θέµατα.
Για παράδειγµα, η συµβολή στην προσπάθεια της χώρας να
ανατρέψει την ψευδέστατη και επικίνδυνη προπαγάνδα των Σκοπίων περί δήθεν «ψευτοµακεδόνων» σκοπιανής καταγωγής, καθίσταται περισσότερο αποτελεσµατική από την έκθεση που θα
ξεκινήσει στα τέλη του 2014 και θα εξελιχθεί τα δύο επόµενα
χρόνια σε µεγάλα µουσεία του Καναδά και της Αµερικής και θα
έχει ως θέµα «Έλληνες από τον Αγαµέµνονα έως τον Μέγα Αλέ-
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ξανδρο». Θα αναδεικνύει, δηλαδή, τη διαχρονική συνέχεια του
ελληνισµού, της ελληνικότητας, από τη µία ιστορική περίοδο έως
την άλλη. Οι απαντήσεις θα είναι από µόνες τους τόσο δυνατές,
που θα υπερβαίνουν τη δυναµική του οποιουδήποτε διπλωµατικού διαβήµατος ή της οποιασδήποτε διπλωµατικής πρωτοβουλίας.
Αυτά προσφέρει ο ελληνισµός, αυτά προσφέρει ο πολιτισµός
στον ελληνισµό. Γι’ αυτό και πρέπει να αντιληφθούµε, ότι όχι
µόνο δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι το ισχυρότερο «χαρτί» που
έχουµε στα χέρια µας.
Βεβαίως, βρισκόµαστε στην καρδιά της οικονοµικής κρίσης,
µίας οικονοµικής κρίσης που έχει πλήξει την οικονοµική συνοχή
και έχει πλήξει και το χώρο του πολιτισµού. Ναι, ο χώρος του πολιτισµού έχει δεχθεί πολλά οικονοµικά πλήγµατα.
Αλλά, ο χώρος του ελληνικού πολιτισµού έχει αποδείξει ότι αντέχει, δηµιουργεί και διακρίνεται. Και αυτό τις περισσότερες
φορές -για να κάνουµε την αυτοκριτική µας- ερήµην του ελληνικού κράτους.
Θέλω, λοιπόν, µε αυτήν την ευκαιρία -το έκανα στην επιτροπή,
θα το κάνω και τώρα- µέσα από την καρδία µου, καθαρά, να
απευθύνω λόγια τιµής σε όλους τους δηµιουργούς, σε όλους
όσους δίνουν αυτήν τη µάχη του δηµιουργείν στο χώρο του πολιτισµού, κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες οικονοµικές συνθήκες.
Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν στην υπόλοιπη ελληνική κοινωνία η ανεργία τρέχει µε µέσο στατιστικό όρο κοντά στο
30%, στο χώρο του πολιτισµού και της τέχνης οι άνεργοι σήµερα
είναι οι οκτώ στους δέκα ή οι εννιά στους δέκα. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και, όµως, δηµιουργούν, επιµένουν και διακρίνονται.
Ονόµατα, για παράδειγµα στο χώρο του κινηµατογράφου,
όπως του Αβρανά, του Λάνθιµου, της Τσαγγάρη κυριαρχούν στις
σελίδες των πολιτιστικών αφιερωµάτων των µεγάλων ξένων εφηµερίδων. Είναι ονόµατα, τα οποία έχουν διεκδικήσει και έχουν
πάρει σηµαντικές διακρίσεις, σηµαντικά βραβεία σε φεστιβάλ και
σε διοργανώσεις που αφορούν τον κινηµατογράφο στις τέσσερις
άκρες της γης.
Να προσθέσω ότι το θέατρό µας όταν πηγαίνει στο εξωτερικό
-και κάνουµε ότι µπορούµε, κάτω από αντίξοες οικονοµικές συνθήκες για να πηγαίνει το θέατρο και η µουσική µας στο εξωτερικό- δρέπει δάφνες.
Εµείς µε τον κ. Ανδριανό έχουµε τεσσερισήµισι µήνες στο
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, το οποίο πέρασε και αυτό
τις δικές του περιπέτειες. Ευτυχώς, όµως, τα λάθη τα καταλάβαµε και ανασυγκροτήθηκε ως ενιαίο Υπουργείο. Θα ενηµερώσουµε την επιτροπή και την Ολοµέλεια για αυτά που γίνονται εκεί
και τα οποία νοµίζω είναι πολύ θετικά.
Ήρθε η ώρα -και το είπα και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων- να κάνουµε πολύ σύντοµα µία ανοιχτή, µία ελεύθερη συζήτηση για τα προβλήµατα του πολιτισµού, για να µπορέσουν
όλες οι πλευρές του Κοινοβουλίου -και ζητώ από όλες τις πλευρές του Κοινοβουλίου να το πράξουν- να συµβάλουν στο πώς θα
περάσουµε την κρίση, στο πώς θα αντέξουµε και πώς θα ανακάµψουµε. Γιατί και στον πολιτισµό θα αντέξουµε, αντέχουµε και
θα ανακάµψουµε.
Ας µου επιτραπεί να έρθω στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου:
Με το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου ενσωµατώνουµε στην ηµεδαπή έννοµη τάξη, στην εθνική έννοµη τάξη δύο οδηγίες, την
77/2011 και την 28/2012. Και µε τις δύο αυτές οδηγίες ευρωπαϊκής προέλευσης ενσωµατώνουµε στο ηµεδαπό δίκαιο διατάξεις
κι ένα νοµοθετικό καθεστώς το οποίο επεκτείνει την προστασία
των πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων, εν προκειµένω
των εκτελεστών και ερµηνευτών. Ερχόµαστε, δηλαδή, να εξισορροπήσουµε την προστασία αυτή η οποία υπολειπόταν µέχρι σήµερα µε την προστασία που παρέχεται στους συνθέτες και
δηµιουργούς, δηλαδή συνθέτες στιχουργούς.
Τα πενήντα χρόνια προστασίας γίνονται εβδοµήντα χρόνια
προστασίας κι εν προκειµένω αφορούν δύο συγγενικά δικαιώµατα, δύο κατηγορίες, ειδικότερα για φωνογραφήµατα, µουσικά
CD κ.λπ..
Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι η Ελλάδα -για να µη
λέµε µόνο τα κακώς κείµενα για τη χώρα µας, αλλά και τα σηµεία
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στα οποία η χώρα έχει βγει µπροστά- και στα θέµατα προστασίας
πνευµατικής ιδιοκτησίας, προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων
ξεχώρισε ήδη από τη δεκαετία ‘90 µέχρι το 2000. Δηλαδή, υπάρχει ο ν. 2121/1993 ο οποίος πραγµατικά υπήρξε πρωτοποριακός
και καθιέρωσε ένα καθεστώς προστασίας πάρα πολύ σηµαντικό,
θα έλεγα πρωτοποριακό για τα τότε ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Βέβαια, άκουσα πολλούς συναδέλφους να λένε -το κάναµε
στην επιτροπή και θα το κάνω και ενώπιον σας- το εξής: Πρέπει
να ξεκαθαρίσουµε ότι η κατάσταση που επικρατεί σήµερα στην
κοινωνία µας, αλλά και η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά που είναι και αυτή ένα υποσύνολο της γενικότερης ελληνικής κοινωνίας- επιβάλλει να αναζητήσουµε µια νέα χρυσή τοµή, ένα νέο
άξονα ισορροπίας µεταξύ δύο επιδιώξεων, δηλαδή να σταθµίσουµε δύο αγαθά:
Το πρώτο είναι η ανάγκη να προστατευθούν τα πνευµατικά και
συγγενικά δικαιώµατα όλων των δηµιουργών στο χώρο του πολιτισµού. Ξέρουµε ότι περνάνε τις πιο δύσκολες στιγµές. Ξέρουµε, όπως είπα πριν, ότι είναι ο κλάδος που κατ’ εξοχήν
πλήττεται από την ανεργία, την ανέχεια, τα προβλήµατα κοινωνικής συνοχής και τα προβλήµατα κοινωνικού αποκλεισµού. Ξέρουµε ότι πολλοί δεν µπορούν να εξασφαλίσουν ακόµα και τη
σύνταξη.
Όπως είπα και στην επιτροπή, ας µου επιτραπεί να πω ότι κάναµε πράγµατα όταν ήµουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να µπορέσουµε να εντάξουµε κατηγορίες
στο ΙΚΑ, για να µπορέσουµε να βγάλουµε στη σύνταξη ανθρώπους που δεν είχαν συµπληρώσει τότε τα συντάξιµα χρόνια από
το χώρο του πολιτισµού. Αλλά αυτά δεν αρκούν.
Θέλουµε ένα καθεστώς που θα ισχυροποιεί την προστασία των
δικαιωµάτων των ανθρώπων του πολιτισµού. Από την άλλη,
όµως, θέλουµε αυτό το καθεστώς να µην έχει παράλογες αµοιβές οι οποίες εξοντώνουν το µικροµεσαίο καταστηµατάρχη επαγγελµατία και επιτηδευµατία, που δεν του δίνουν τη δυνατότητα
να πληρώσει και τον οδηγούν σε απόγνωση και σε χρεοκοπία.
Τα µαγαζιά µε τα κατεβασµένα ρολά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούν να δίνουν πόρους µε τους οποίους να προστατεύουµε την πνευµατική ιδιοκτησία και τα συγγενικά
δικαιώµατα των δηµιουργών. Πρέπει να βρούµε νέα σηµεία ισορροπίας στην αγορά.
Γι’ αυτό και από την επιτροπή εξέφρασα την πρόθεσή µου να
προχωρήσουµε στη συγκρότηση άµεσα µιας εθνικής επιτροπής
διαλόγου στην οποία θα καλέσουµε να συµµετάσχουν όλοι οι φορείς. Θα την συντονίζει ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας,
που όπως ξέρετε, ελέγχεται από το δηµόσιο. Είναι µεν νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αλλά επ’ αυτού ασκείται δηµόσιος
έλεγχος. Θα πρέπει µέσα σε δυο µήνες -θα έχει συγκεκριµένη
εντολή και συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα η επιτροπή- να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, να έρθουν στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων και να µας παρουσιάσουν την εισήγησή τους, για να
δούµε που χρειάζεται να παρέµβουµε νοµοθετικά και να προσφέρουµε αυτό το νέο σηµείο ισορροπίας που χρειάζεται η κοινωνία,
χρειάζεται η αγορά, χρειάζονται και οι δηµιουργοί.
Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ήρθαν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι µε µελανά χρώµατα µας περιέγραψαν µια κατάσταση που δεν αφορούσε στην ανάγκη προστασίας των
πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων. Αλίµονο αν δεν προστατέψουµε αυτά τα δικαιώµατα. Τα πνευµατικά και συγγενικά
δικαιώµατα είναι στοιχεία που προέρχονται από τη γενικότερη
σφαίρα των ατοµικών, κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Μας περιέγραψαν µε µελανά χρώµατα µια κατάσταση µέσω της
οποίας βλέπουµε την ταλαιπωρία, από την άλλη πλευρά, πολλών
ιδιοκτητών καταστηµάτων, πολλών µικροεπαγγελµατιών που αισθάνονται ότι στραγγαλίζονται από τα υπέρογκα αµοιβολόγια
και κυρίως από τον τρόπο είσπραξης ο οποίος επί δικαίων και
αδίκων έρχεται και τους εξουθενώνει. Και καλά τους αδίκους,
καλά τους εν αδίκω πράττοντες και διαβιούντες, αλλά σε ό,τι
αφορά αυτούς που δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα πρέπει να
δούµε τι θα κάνουµε.
Προτίθεµαι να συγκροτήσω αυτήν την επιτροπή τις επόµενες
µέρες. Και θέλω απ’ αυτήν τη θέση να σας παρουσιάσω έναν
πρώτο ενδεικτικό κατάλογο –ο κατάλογος είναι ενδεικτικός, είναι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ανοικτός- και να ζητήσω απ’ όλες τις πλευρές του Κοινοβουλίου
να συµβάλουν, να κάνετε προτάσεις, για να δούµε πως θα διευρύνουµε εκεί που χρειάζεται αυτή την επιτροπή.
Ένας ενδεικτικός κατάλογος: οι δικαιούχοι: ΑΕΠΙ, Αθηνά, Αυτοδιαχείριση, GEA, Εκπρόσωποι από Grammo, Ερατώ, Απόλλωνα, Διόνυσο και οι χρήστες, Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων
Ελλάδος, Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος, ΣΕΤΕ, Γενική Συνοµοσπονδία, Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος,
Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθµών, Ένωση
Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθµών Εθνικής Εµβέλειας, Ένωση Περιφερειακών Καναλιών Ελλάδος. Είναι ο ενδεικτικός κατάλογος
συµµετεχόντων. Είναι ανοιχτός στις προτάσεις σας να δούµε αν
χρειάζεται και που χρειάζεται να διευρύνουµε τη συµµετοχή. Το
χρονοδιάγραµµα είναι δυο µήνες από τη σύσταση της επιτροπής. Σε δυο µήνες πρέπει να έρθει στην επιτροπή µας, δηλαδή,
στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και να παρουσιάσει συγκεκριµένη πρόταση.
Θα πρέπει να έχουµε την ευκαιρία να ακροαστούµε όλους
όσους έλαβαν µέρος εκεί που το επιθυµούµε, για να καταλήξουµε κι εµείς ως Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο τι πρέπει να κάνουµε.
Η επιτροπή θα έχει ως αντικείµενο κι εντολή να διερευνήσει
τυχόν προβλήµατα στον τοµέα της δηµόσιας εκτέλεσης πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων στην Ελλάδα και να αντλήσει
σχετικά συµπεράσµατα, µε σκοπό την επίλυση των προβληµάτων
αυτών ώστε να µπορεί να προτείνει µία νέα νοµοθετική ρύθµιση.
Επαναλαµβάνω ότι είµαι ανοιχτός σε όποιες προτάσεις από
οποιαδήποτε πλευρά του Κοινοβουλίου για να µπορέσουµε να
διευρύνουµε και να εµπλουτίσουµε αυτήν την επιτροπή.
Τώρα, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά για το θέµα των ορφανών έργων, θέλω να πω το εξής: Κοιτάξτε, η κατάσταση που επικρατεί σήµερα -γι’ αυτό αποτελεί µεγάλο βήµα το συγκεκριµένο
νοµοθέτηµα- δηµιουργεί µία δραµατική εκκρεµότητα στον τοµέα
των ορφανών έργων. Τα έργα εκείνα τα οποία έχουν περιέλθει
στην κατάσταση του «ορφανού», δεν έχουν καµµία δυνατότητα
να παράσχουν την οποιαδήποτε προστασία ή το οποιοδήποτε
έσοδο στο δηµιουργό τους.
Ερχόµαστε, λοιπόν, και δηµιουργούµε ένα καθεστώς το οποίο
δεν έχει καµµία πτυχή ούτε κερδοσκοπίας ούτε αγοραίας εκµετάλλευσης, γιατί ο ίδιος φορέας χρήσης των ορφανών έργων –
βιβλιοθήκη - αρχείο- είναι φορέας δηµοσίου χαρακτήρα. Δεν
είναι µία επιχείρηση που έχει το εµπορικό κέρδος ως πρώτο και
τελευταίο µέληµά της. Αυτοί διενεργούν την επιµελή αναζήτηση.
Αυτοί έχουν το βάρος της σωστής αναζήτησης. Και, βεβαίως,
χρησιµοποιούν και τις βάσεις δεδοµένων των Οργανισµών Συλλογικής διαχείρισης Δικαιωµάτων. Κι, αν θέλετε, αυτό µπορούµε
µε ερµηνευτική εγκύκλιο να το ξεκαθαρίσουµε. Είναι σαφές. Εάν
η αναζήτηση δεν είναι σωστή, ο συγκεκριµένος φορέας θεωρείται παραβάτης κι επέρχονται οι κυρώσεις του ν.2121/93. Και όταν
λέω κυρώσεις, εννοώ αστικές και ποινικές.
Η προστασία, λοιπόν, είναι πλήρης. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ούτε κερδοσκοπίας ούτε -αν θέλετε- παράνοµης εµπορικής εκµετάλλευσης ή οτιδήποτε άλλο. Αντιλαµβάνοµαι τις
ανησυχίες συναδέλφων, αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό προς
κάθε κατεύθυνση και προς κάθε πλευρά.
Τώρα, νοµίζω ότι η ρύθµιση του καθεστώτος αξιοποίησης των
«ορφανών έργων είναι πλήρης» -σας είπα ότι θα υπάρξει και σχετική ερµηνευτική εγκύκλιος- και ακριβώς βάζει την όλη υπόθεση
σε ένα σωστό κανάλι.
Επιπλέον, υπάρχει και η πρόβλεψη αυτού του Ειδικού Ταµείου
που θα αντλεί ένα ποσοστό πόρων, το οποίο και αυτό θα έχει αν θέλετε- έναν κοινωνικό προσανατολισµό, θα έχει τον προσανατολισµό σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο να καλύψει κοινωνικές
ανάγκες συνανθρώπων µας που υπάρχουν στο συγκεκριµένο
χώρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου θα µιλήσει και ο Υφυπουργός ο κ. Ανδριανός. Κι εγώ,
επιστρέφοντας από τη συνάντηση µε την Αµερικανίδα Υπουργό
Εµπορίου, όπου χρειαστεί θα συµβάλω µε την παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων.
Θέλω να καλέσω όλες τις πτέρυγες της Βουλής να ψηφίσουµε
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αυτό το νοµοθέτηµα, γιατί είναι ένα νοµοθέτηµα το οποίο ενσωµατώνει ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες έχουν βγει µέσα από µία
βασανιστική διαδικασία διαλόγου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
που είχαν ή έχουν κι αυτές αντίστοιχα προβλήµατα. Αποτελεί
βήµα προς τα µπρος στην υπόθεση προστασίας των πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων των δηµιουργών.
Πριν κλείσω, όµως, θέλω να ξεκαθαρίσω το θέµα που έχει δηµιουργηθεί µε δύο πράγµατα:
Πρώτον, έχουµε µία νοµοτεχνική βελτίωση η οποία αφορά τη
διαγραφή της λέξεως «σωρευτικά» -το έκανα στην επιτροπή, το
κάνω και στην Ολοµέλεια για να γραφεί στα Πρακτικά- και δεύτερον πρέπει οπωσδήποτε να ξεκαθαρίσουµε το θέµα το οποίο
έχει δηµιουργηθεί -και γίνεται µία προσπάθεια να γίνει πολιτική
εκµετάλλευσή του από ορισµένες πλευρές- µε τον Εθνικό µας
Ύµνο.
Ο Εθνικός µας Ύµνος δεν είναι ένα απλό πνευµατικό δηµιούργηµα σε στίχους Διονυσίου Σολωµού και σε µελοποίηση του Νικολάου Μάντζαρου. Ο Εθνικός µας Ύµνος είναι η ψυχή του
έθνους. Έχει απολύτως εµβληµατικό χαρακτήρα και απόλυτη εµβληµατική αξία για τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα. Ο
Εθνικός Ύµνος, λοιπόν, ανήκει στην εθνική µας ολότητα, ανήκει
στο ελληνικό έθνος.
Εµείς έχουµε παρέµβει, ήδη, στις διαδικτυακές πλατφόρµες,
οι οποίες ανεγνώρισαν ότι επρόκειτο περί δικού τους λάθους.
Θέλω να διαβεβαιώσω την Ολοµέλεια της Βουλής ότι λαµβάνουµε όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε ο Εθνικός Ύµνος να τύχει
πλήρους προστασίας και να µην έχουµε τέτοιου είδους φαινό-
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µενα, τα οποία ορθώς ενοχλούν το σύνολο των Ελλήνων και Ελληνίδων ανεξαρτήτως µε το τι ψηφίζει ο καθένας.
Σε ό,τι αφορά µια τροπολογία για την οποία µε ενηµέρωσε ο
συνάδελφος, ο κ. Λοβέρδος, θέλω να τον ενηµερώσω ότι για το
ίδιο θέµα -διότι επί της ουσίας, κύριε Λοβέρδο, συµφωνώ- υπάρχει αντίστοιχη τροπολογία του αρµοδίου Υπουργού Εσωτερικών
κ. Γιάννη Μιχελάκη -µε ενηµέρωσε ότι σε λίγο θα έρθει και θα
την καταθέσει στη Βουλή- που διευρύνει τη νοµοθετική ρύθµιση.
Άρα, δεν βλέπω το λόγο να µην προσφύγουµε σε αυτήν την τροπολογία, η οποία άλλωστε υπερκαλύπτει και το δικό σας αίτηµα,
τη δική σας νοµοθετική πρωτοβουλία και παρέµβαση. Όπου χρειαστεί θα επανέλθω.
Ζητώ την άδειά σας για να λείψω λίγο και να φέρω σε πέρας
αυτήν την αποστολή. Θα επιστρέψω να σας ακούσω. Επαναλαµβάνω ότι σε λίγες µέρες θα µπορέσουµε να κάνουµε αυτή τη γενικότερη
συζήτηση
στην
Κοινοβουλευτική
Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων για να βάλουµε τα πράγµατα στη θέση
τους και κυρίως για να συµβάλουµε όλοι -και πιστεύω ότι όλοι το
επιθυµούµε- στον τρόπο αντιµετώπισης των προβληµάτων στο
χώρο του πολιτισµού. Γιατί όπως ξεκίνησα έτσι καταλήγω, ο πολιτισµός είναι κάτι που µας ενώνει ως έθνος και ως κοινωνία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ)
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Πάνος Παναγιωτόπουλος, καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Έχω να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων»
(Α’176)».
Συνεχίζουµε µε τον κατάλογο οµιλητών. Τον λόγο έχει ο κ.
Ηλίας Βλαχογιάννης, για επτά λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να δώσω και
εγώ τις ευχές µου σήµερα στο προσωπικό, στις γυναίκες και
στους άνδρες των Ενόπλων Δυνάµεών µας που γιορτάζουν. Αξίζουν όλη τη στήριξη, όλη την αρωγή και την εµπιστοσύνη µας
για αυτό το οποίο πραγµατικά προσφέρουν στο λαό µας και στην
πατρίδα µας.
Χαίροµαι που ο κύριος Υπουργός, εξήγγειλε ότι πολύ σύντοµα
θα ανοίξει ένας ευρύτατος διάλογος για όλα τα θέµατα του πολιτισµού. Υπάρχουν πολλές εκκρεµότητες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η οικονοµική πραγµατικότητα σήµερα επιβάλλει να
αναθεωρήσουµε πάρα πολλά πράγµατα από αυτά τα οποία
ισχύουν. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έρχεται υποβοηθητικά προς
αυτήν την κατεύθυνση. Πάρα πολλές εταιρείες τύπου ΑΕΠΙ,
αυτές που υπάρχουν, λειτουργούν µε την έγκριση της ελληνικής
πολιτείας σχεδόν σαν «νταβατζήδες» στα φτωχά µαγαζιά της ελληνικής υπαίθρου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν καφενεία στα ορεινά που έχουν, υποτίθεται, ένα ραδιόφωνο και
είναι υπόλογα σε αυτές τις εταιρείες, αλλά δεν έχουν ποτέ έναν
πελάτη µέσα. Τι πρέπει να κάνουµε; Να συνεχίσουµε να υποστηρίζουµε τα δικαιώµατα αυτών των εταιρειών σε βάρος των φτωχών πολιτών;
Θα πρέπει να αναθεωρήσουµε όλο το νοµικό πλαίσιο, κύριε
Υπουργέ, γιατί δεν είµαι βέβαιος ότι αποδίδει την ελληνική πραγµατικότητα σήµερα όπως υπάρχει. Αυτές οι εταιρείες κατά καιρούς έχουν εισπράξει πολλαπλάσια χρήµατα από τον ελληνικό
λαό. Τώρα, είναι καιρός να µειώσουν κι αυτές τα κέρδη τους.
Ξέρω παραδείγµατα δηµάρχων και νοµαρχών –όπως ήµουνόπου κάποιοι επώνυµοι παίρνουν τεράστια ποσά για συναυλίες
και µετά από δύο-τρία χρόνια στέλνουν κι ένα µπουγιουρντί και
λένε «δεν πληρώθηκε η ΑΕΠΙ». Η ευθύνη έπεφτε στο φορέα, ενώ
ήταν µέσα στις υποχρεώσεις των εταιρειών που είχαν τα καλλιτεχνικά δικαιώµατα.
Χρειάζεται, εποµένως, να προστατεύσουµε τις επιχειρήσεις,
πέρα και πάνω απ’ όλα τα φτωχά νοικοκυριά, την ελληνική ύπαιθρο που δουλεύουν µία φορά την εβδοµάδα µε λίγους πελάτες
και καλούνται να πληρώσουν βάσει ενός σταθερού τιµολογίου,
µε τα τετραγωνικά. Ποιος γεµίζει πλέον αυτά τα τετραγωνικά και
γιατί πρέπει οι εταιρείες να εξακολουθήσουν να εισπράττουν
αυτά τα οποία σήµερα δεν αντιπροσωπεύουν την πραγµατικότητα; Είναι σε δυσαρµονία µε αυτό το οποίο πραγµατικά ισχύει
στην ελληνική κοινωνία.
Η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω, είναι ότι ο διάλογος
που θα πρέπει να ανοίξει, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να ανοίξει και
για την προστασία όλων των καλλιτεχνικών δηµιουργηµάτων. Μας
πιάνει θλίψη να βλέπουµε νεοβανδάλους να συµπεριφέρονται στα
αγάλµατα, στον πολιτισµό µας, στα µνηµεία µας, κατά αυτόν τον
τρόπο. Πρέπει όλες οι πτέρυγες πλέον να πάρουν θέση σ’ αυτό,
να δούµε αν πρέπει να αυστηροποιήσουµε τη νοµοθεσία µας.
Όµως, δεν είναι δυνατόν, αυτά τα µνηµεία τα οποία προβάλλουν
τον ελληνισµό και σήµερα, αλλά και διαχρονικά, να έρχονται κάποιοι, υποτίθεται «ανεγκέφαλοι» -σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω
πώς πρέπει να τους χαρακτηρίσουµε- και να τα βεβηλώνουν, να
τα βάφουν µε χρώµατα, µε µπογιές, µε συνθήµατα, τα οποία κάθε
άλλο παρά συνάδουν µε το πολιτιστικό επίπεδο του λαού µας.
Αν η Ελλάδα έγινε γνωστή από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα,
έγινε πρωτίστως για τον πολιτισµό, τα γράµµατα, τις τέχνες, παράλληλα µε τα κλέη ενδόξων ανδρών και ηγητόρων, που έφτασαν την Ελλάδα και τον Ελληνισµό, εκεί που την έφτασαν.
Πρέπει να προστατεύσουµε αυτήν την κληρονοµιά µας. Δεν
πρέπει να προστατεύουµε µόνο την κληρονοµιά κάποιων επωνύµων καλλιτεχνών, που πρέπει να την προστατεύσουµε και αυτή,
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γιατί είναι δικαίωµά τους, είναι ιδιοκτησία τους. Εδώ µπαίνει ένα
ερωτηµατικό για το κατά πόσο οι εταιρείες πραγµατικά προστατεύουν και προάγουν τα δικαιώµατα των δηµιουργών και των
καλλιτεχνών. Το αντίθετο συµβαίνει, πιστεύω. Απλώς προάγουν
και προστατεύουν τα δικά τους εµπορικά δικαιώµατα. Σε κάθε
περίπτωση όµως, τα δικαιώµατα του ελληνισµού τα προστατεύουµε το ίδιο σαν πολιτεία; Έχουµε την ίδια αυστηρή νοµοθεσία µε αυτήν της ΑΕΠΙ που λέει «ξέρεις, εδώ χρωστάς»;
Θα πρέπει να τα δούµε όλα αυτά γιατί η Ελλάδα για να σταθεί
όρθια, χρειάζεται όλα τα παιδιά της. Πρωτίστως, όµως, χρειάζεται αυτούς που µε µεράκι προάγουν τον πολιτισµό, προάγουν το
πολιτιστικό µας επίπεδο, τις τέχνες και τα γράµµατα και οι περισσότεροι εξ αυτών το κάνουν, γιατί έχουν µέσα τους το µεράκι
της δηµιουργίας. Δεν το κάνουν για το κέρδος. Είναι στοιχειώδης
υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύσει τα δικαιώµατά τους
και τα οικονοµικά, πρωτίστως όµως τα πνευµατικά. Όµως, υποχρέωση όλων µας, είναι να προστατεύσουµε τα συµφέροντα διαχρονικά της τέχνης, των γραµµάτων, του ελληνισµού.
Αυτό το οποίο έχουµε δηµιουργήσει µέχρι σήµερα, οφείλουµε
να το παραδώσουµε προσαυξηµένο στις επόµενες γενιές. Είναι
η αξία που πρέπει η γενιά µας να προσθέσει σ’ αυτόν τον εθνικό
πλούτο. Είµαι βέβαιος ότι αυτόν το διάλογο που θα ανοίξει, θα
τον προσεγγίσουµε καλόπιστα όλες οι πτέρυγες, θα καταθέσουµε ο καθένας τη δική του συνεισφορά, έτσι ώστε να έχουµε
µία παιδεία, έναν ελληνισµό, τις τέχνες και τα γράµµατα στο επίπεδο που αρµόζει σήµερα στην πατρίδα µας.
Γι’ αυτό υπερψηφίζω αυτόν το νόµο, ο οποίος δίνει µία ώθηση
στην προστασία των πνευµατικών και καλλιτεχνικών δικαιωµάτων, αλλά αποµένει να συµπληρώσουµε αυτόν το νόµο µε αυτό
το οποίο θα προκύψει από τον ευρύτατο διάλογο που εξήγγειλε
ο αξιότιµος Υπουργός Πολιτισµού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αναστάσιος Κουράκης για επτά
λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο κύριος Υπουργός Πολιτισµού στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής ανέφερε ότι πολύ σύντοµα θα συγκροτηθεί µια επιτροπή
που θα ασχοληθεί µε τα πραγµατικά δικαιώµατα, µε στόχο να
προτείνει τροποποιήσεις στο ν. 2121/1993 για την πνευµατική
ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώµατα.
Πρέπει να πούµε ευθύς εξαρχής ότι αυτός ο νόµος, όπως οµολογείται από όλους σχεδόν τους ανθρώπους του πολιτισµού,
είναι ένας καλός νόµος, που στηρίζει την καλλιτεχνική δηµιουργία και προστατεύει τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα των
καλλιτεχνών. Ασφαλώς βέβαια επιδέχεται βελτίωσης και συµφωνούµε ότι πρέπει να διερευνήσουµε αν υπάρχουν ατέλειες ή παραλείψεις, τις οποίες και πρέπει να διορθώσουµε.
Συµφωνούµε επίσης ότι χρήζει επικαιροποίησης, γιατί είκοσι
χρόνια µετά τη σύνταξή του βρισκόµαστε σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον, κυρίως λόγω των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου
και ασφαλώς υπάρχει η ανάγκη νέων ρυθµίσεων που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και τις σηµερινές συγκυρίες.
Δεν πρόκειται, όµως, να συµφωνήσουµε αν η σχεδιαζόµενη
αναθεώρηση του ν. 2121/1993 έχει ως στόχο τον περιορισµό των
δικαιωµάτων των καλλιτεχνών και τη µείωση των οικονοµικών
απολαβών τους.
Δεν πρόκειται να συναινέσουµε σε καµµία περίπτωση στην
τροποποίηση του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου, που άµεσα ή
έµµεσα, τώρα ή στο µέλλον ενδέχεται να θίξει τα κεκτηµένα δικαιώµατα των δηµιουργών και να συρρικνώσει την προστασία
της πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων.
Δεν είναι δυνατόν να δεχτούν ακόµα ένα χτύπηµα οι Έλληνες
καλλιτέχνες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια της οικονοµικής κρίσης
έχουν υποστεί τόσο ισχυρά πλήγµατα, καθώς το ποσοστό της
ανεργίας, όπως είπε προηγουµένως και ο κύριος Υπουργός, βρίσκεται στο εξωφρενικό νούµερο του 97%, ώστε δυστυχώς δεν
είναι υπερβολή να πούµε ότι έχουν οδηγηθεί σε οικονοµικό και κοινωνικό αποκλεισµό και ότι βιώνουν µια πραγµατική ανθρωπιστική
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κρίση.
Πρέπει να θυµίσουµε ότι ο ν. 2121/1993 ψηφίστηκε µε οµοφωνία από όλα τα κόµµατα της Βουλής και γνώρισε την ευρεία αποδοχή όλων σχεδόν των καλλιτεχνών.
Εκείνο που πρέπει να πούµε είναι ότι αυτός ο νόµος, µέσα από
τις συνεχείς προσπάθειες των καλλιτεχνών που πάλεψαν διεκδικώντας το αυτονόητο δικαίωµα να ζουν από το έργο τους ιδρύοντας οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και καταφεύγοντας
άπειρες φορές στα δικαστήρια, έχει καταστήσει σαφές ότι για
κάθε αναπαραγωγή ενός καλλιτεχνικού έργου, για κάθε δηµόσια
εκτέλεση και γενικά για οποιαδήποτε χρήση του απαιτείται η καταβολή της νόµιµης αµοιβής στους δηµιουργούς και στους εκτελεστές.
Ευτυχώς έχει εµπεδωθεί πλέον στην κοινωνία ότι κανένας δεν
έχει δικαίωµα να κάνει δηµόσια χρήση ενός καλλιτεχνικού έργου
χωρίς να καταβάλλει την απαιτούµενη αποζηµίωση σε όλους
τους συντελεστές τους.
Όπως έχουµε πει και άλλες φορές, ηθοποιός δεν σηµαίνει µονάχα φως. Ηθοποιός σηµαίνει φως, νερό, τηλέφωνο, κοινόχρηστα και ένα σωρό έξοδα για να µπορέσει να ζήσει και να έχει τη
δυνατότητα να δηµιουργεί.
Ωστόσο πρέπει να πούµε ότι τα τελευταία χρόνια µε την εµφάνιση των νέων τεχνολογιών και την τεράστια εξάπλωση του
διαδικτύου σχεδόν ό,τι κατακτήθηκε µετά από είκοσι χρόνια
εφαρµογής του νόµου για τα πνευµατικά δικαιώµατα, κινδυνεύει
να χαθεί.
Το διαδίκτυο έχει καταστεί µια τεράστια απειλή για το έργο
των καλλιτεχνών, οι οποίοι αυτήν τη στιγµή δεν έχουν κανένα
λόγο για οποιαδήποτε χρήση του έργου τους στο διαδίκτυο και
φυσικά δεν λαµβάνουν καµµία αµοιβή γι’ αυτό. Αµήχανοι και αδύναµοι να αντιδράσουν, οι δηµιουργοί παρακολουθούν το έργο
τους να εµφανίζεται και συχνά να παραποιείται στο διαδίκτυο για
διάφορους σκοπούς, µε τους οποίους οι ίδιοι ενδέχεται ακόµα
και να διαφωνούν απολύτως.
Θα πρέπει κάποτε να υπάρξουν κανόνες λειτουργίας του διαδικτύου σε παγκόσµιο επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζονται τα δικαιώµατα των δηµιουργών, χωρίς όµως αυτό σε καµµία
περίπτωση να σηµαίνει περιορισµό στην ελεύθερη διακίνηση των
ιδεών, καθώς πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά πράγµατα.
Οι Έλληνες πολίτες µέσα από τη χρήση του διαδικτύου σταδιακά συνηθίζουν στην ιδέα της δωρεάν πρόσβασης στο πνευµατικό και καλλιτεχνικό έργο, για το οποίο θεωρούν αυτονόητο
ότι δεν χρειάζεται να καταβάλλουν κανένα αντίτιµο.
Την ίδια στιγµή, πίσω από αυτή την δήθεν ελεύθερη πρόσβαση
στα πνευµατικά έργα έχουν στηθεί παράνοµα κυκλώµατα µε
πολύ µεγάλο κέρδος, που εκµεταλλεύονται και τους καλλιτέχνες
και την επιθυµία των πολιτών να προσεγγίσουν το καλλιτεχνικό
έργο. Πρόκειται για ένα χορό πολλών χιλιάδων ευρώ και τεράστιας φοροδιαφυγής, για τον οποίο θα έπρεπε αυτεπάγγελτα και
άµεσα να κινητοποιούνται οι διωκτικές αρχές και όχι να περιµένουν τις καταγγελίες των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης.
Στο σηµείο αυτό θα µου επιτρέψει ο κύριος Υπουργός να σχολιάσω την αναφορά περί άρσης του απορρήτου στο διαδίκτυο,
προκειµένου να αντιµετωπιστεί το θέµα της ηλεκτρονικής πειρατείας.
Κύριε Υπουργέ, πρόκειται για µια περίεργη δήλωση, καθώς,
όπως και ο νόµος ορίζει, ήδη προβλέπεται η άρση του απορρήτου για τα ηλεκτρονικά εγκλήµατα.
Υπάρχει, δηλαδή, συγκεκριµένη διαδικασία στην οποία προβλέπεται η άρση του απορρήτου για συγκεκριµένους χρήστες,
οι οποίοι διαπράττουν ποινικά αδικήµατα µέσω του διαδικτύου.
Δεν κατανοούµε κατά συνέπεια σε τι ακριβώς αναφέρεται ο
Υπουργός µιλώντας για άρση του απορρήτου. Αν στόχος είναι
γενικευµένη άρση του απορρήτου για όλους τους χρήστες του
διαδικτύου ή η άρση του απορρήτου για κάθε χρήση που απλά
«κατεβάζει» ένα έργο, τότε πρόκειται για µια πολύ επικίνδυνη
πρόταση µε την οποία διαφωνούµε απολύτως, γιατί θα πλήξει
βάναυσα την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και θα αλλάξει εντελώς τη µορφή του διαδικτύου, όπως το γνωρίζουµε σήµερα.
Ωστόσο, το διαδίκτυο δεν είναι το µοναδικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι καλλιτέχνες στην προσπάθειά τους να επιβάλουν
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τη νόµιµη αµοιβή που δικαιούνται για τη δηµόσια εκτέλεση του
έργου τους. Είναι πολλοί οι επιχειρηµατίες που επιλέγουν να παρανοµούν και αγνοούν τους καλλιτέχνες, εκµεταλλευόµενοι κατά
κύριο λόγο την τεράστια αργοπορία της ελληνικής δικαιοσύνης.
Καναλάρχες και ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών σταθµών δεν καταβάλλουν τα νόµιµα δικαιώµατα στους καλλιτέχνες από την προβολή
διαφόρων εκποµπών στα κανάλια τους και µάλιστα αρνούνται να
υπογράψουν συµβάσεις µε τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, καθώς προφασίζονται ότι δεν έχουν νόµιµες άδειες λειτουργίας. Ας όψονται και οι ψηφιακές συχνότητες που τους
χαρίστηκαν δωρεάν µε έναν πρόσφατο νόµο από τα κόµµατα της
συγκυβέρνησης. Έτσι, λοιπόν, έχουµε µεγαλοεκδότες που παράνοµα µοιράζουν DVD και βιβλία µαζί µε τα έντυπά τους, ιδιοκτήτες χώρων διασκέδασης που αποφεύγουν να πληρώσουν
αµοιβές για τη δηµόσια εκτέλεση καλλιτεχνικών έργων. Αυτά
είναι µερικά από τα άπειρα παραδείγµατα παρανοµίας που εξαναγκάζουν τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης να βρίσκονται συνέχεια στα δικαστήρια.
Για όλα τα παραπάνω, για όλες τις περιπτώσεις παρανοµιών
οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης προτείνουν τη θέσπιση
µιας νοµικής ρύθµισης που θα υποχρεώνει τους µεγαλοεπιχειρηµατίες στην άµεση καταβολή τουλάχιστον του µισού επιδικαζόµενου ποσού, χωρίς να είναι απαραίτητο η δίκη να
τελεσιδικήσει. Η ρύθµιση αυτή που θα επιβάλει –επαναλαµβάνω,
από το δικαστήριο- την άµεση καταβολή της µισής τουλάχιστον
αποζηµίωσης, που πρωτόδικα επιβάλλει το δικαστήριο, θα εξανάγκαζε τους επιχειρηµατίες να προχωρήσουν σε ένα άµεσο οικονοµικό συµβιβασµό µε τους οργανισµούς συλλογικής
διαχείρισης, αφού δεν θα βασίζονταν πλέον στη µεγάλη χρονική
παράταση που τους εξασφαλίζει η πολυετής δικαστική εµπλοκή.
Νοµίζουµε ότι πρόκειται για µία δίκαιη πρόταση που θα απέτρεπε
την ασυδοσία των µεγαλοεπιχειρηµατιών, η οποία αποτελεί το
σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι καλλιτέχνες.
Σας καλούµε, κύριε Υπουργέ, να επιδείξετε και για το θέµα αυτό
την ίδια ευαισθησία που επιδείξατε ως τώρα για τους µικροµαγαζάτορες που καλούνται να πληρώσουν τέλη για τα πνευµατικά δικαιώµατα των καλλιτεχνών. Το θέµα των µικροεπιχειρηµατιών που
συνθλίβονται στις σηµερινές οικονοµικές συγκυρίες είναι πολύ σηµαντικό ασφαλώς ζήτηµα και εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ επεξεργαζόµαστε
ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ουσιαστικής και όχι προσχηµατικής
ελάφρυνσης αυτών των επιχειρήσεων, γιατί είναι σίγουρο ότι πολύ
δύσκολα επιβιώνουν στις δύσκολες συγκυρίες µέσα από τα αλλεπάλληλα χαράτσια και την υπερφορολόγηση που τους έχουν επιβάλει οι µνηµονιακές πολιτικές. Είναι, όµως, επίσης πολύ
σηµαντικό οι µεγαλοεπιχειρηµατίες να εξαναγκαστούν να καταβάλουν στους καλλιτέχνες τα χρήµατα που δικαιούνται από τη χρήση
των έργων τους και που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή τους.
Τέλος, να αναφερθούµε για άλλη µία φορά, κύριε Υπουργέ,
στο τεράστιο θέµα της µη καταβολής από τα ιδιωτικά κανάλια
του 1,5% για τον κινηµατογράφο. Τα ιδιωτικά κανάλια που λειτουργούν εδώ είκοσι τρία χρόνια, παραβιάζουν απροκάλυπτα το
νόµο, που προβλέπει την καταβολή του 1,5% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους για την παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών. Η παρανοµία των καναλιών εξακολουθεί να ισχύει ακόµη
και µετά την έκδοση της σχετικής απόφασης από τον τέως
Υπουργό κ. Τζαβάρα το καλοκαίρι του 2012. Η καταβολή αυτού
του ποσού θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ σηµαντικό θέµα, που θα
βοηθήσει σηµαντικά τόσο στην προώθηση της τέχνης του κινηµατογράφου όσο και στην καταπολέµηση της ανεργίας των καλλιτεχνών και γι’ αυτό καλούµε τον κύριο Υπουργό να επιληφθεί
του θέµατος, ιδιαίτερα τώρα που τα κανάλια νοµιµοποιήθηκαν
µετά την παραχώρηση των ψηφιακών συχνοτήτων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κουράκη.
Τον λόγο έχει η κ. Φούντα για επτά λεπτά.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, δεν θα αναφερθώ στο αυτονόητο ότι τα πνευµατικά δικαιώµατα πρέπει να προσπαθούµε
όλοι να τα προστατεύουµε, καθώς και τους δηµιουργούς τους,
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ειδικά σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγµές που περνάµε.
Θα κάνω µια ελαφρώς αιρετική τοποθέτηση, στην προσπάθειά
µου να συµβάλω –ελπίζω- στον προβληµατισµό για το µεγάλο
θέµα των πνευµατικών δικαιωµάτων και πώς αυτά όλοι εµείς τα
αντιµετωπίζουµε.
Η συζήτηση αυτή θεωρώ, ότι ουδέποτε έχει γίνει σε βάθος
στην ελληνική πραγµατικότητα. Η επίτευξη µιας αναγκαστικά εύθραυστης ισορροπίας ανάµεσα στα δικαιώµατα του καλλιτέχνηδηµιουργού, δηλαδή στην ανάγκη να βιοπορίζεται ο ίδιος από
την τέχνη του και στην πρόσβαση του πολίτη στα έργα του, παραµένει ανοιχτή παρά την ύπαρξη του σχετικού νόµου από το
1993, είκοσι ολόκληρα χρόνια.
Από την απέναντι πλευρά, θεωρώ ότι είναι κάτι αντίστοιχο µε
το ερώτηµα που υπήρχε για πολλά χρόνια: «Μπορεί να υπάρξει
τέχνη για την τέχνη;».
Παρατηρήσαµε κάποια στιγµή µε ενδιαφέρον τη δυναµική εµφάνιση στην Ευρώπη, κατά τόπους, κοµµάτων των Πειρατών, κυρίως αυτών της Γερµανίας και της Σουηδίας. Υπάρχει µία
συζήτηση, δηλαδή, που ζητάει αντιπροσώπευση, ακόµα και σε
κοινοβουλευτικό επίπεδο, για ζητήµατα που αφορούν τα νοµικά
καθεστώτα περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, για µη εµπορικές χρήσεις –και εκεί θέλω να επιστήσω την προσοχή- και για µείωση της
διάρκειας των δικαιωµάτων.
Είναι µία συζήτηση, όµως, αυτή στην οποία αναφέροµαι, καθηµερινή στις τάξεις των νέων ανθρώπων. Επειδή άκουσα ότι
στην επιτροπή ο κύριος Υπουργός έκανε αναφορά σε επικείµενο
σχέδιο για την πάταξη της πειρατείας –ένα νοµοσχέδιο που
υπάρχει- θα έλεγα ότι τη συζήτηση αυτή στη δηµόσια σφαίρα θα
πρέπει να την ανοίξουµε χωρίς φοβικά σύνδροµα, µε επίγνωση
των άπειρων δυνατοτήτων που δίνει η τεχνολογία, χωρίς κατασταλτικά σύνδροµα και κυρίως χωρίς να θεωρούµε ότι οι άνθρωποι που υπεραµύνονται της µεγαλύτερης προσβασιµότητας σε
ποικίλα καλλιτεχνικά και πνευµατικά έργα είναι «τζαµπατζήδες»
ή απλώς παρανοµούντες. Για εµάς είναι µια ιδιαίτερη κατηγορία
ανθρώπων.
Η κουβέντα αυτή θα πρέπει, κυρίως, να γίνεται έχοντας κατά
νου, ιδιαίτερα σε συνθήκες ύφεσης και τεράστιων, αδιανόητων,
περικοπών ότι το συλλογικό διανοητικό και µορφωτικό επίπεδο
του ενός λαού µπορεί να βελτιωθεί δραµατικά από την εύκολη,
ευκολότερη δυνατή επαφή των πολιτών σε έργα καλλιτεχνικής
και πνευµατικής αξίας.
Το διαδίκτυο είναι µια πραγµατικότητα που εκ των πραγµάτων
µας υπερβαίνει πλέον και αν δεν αποφασίσουµε ότι θέλουµε ένα
διαδικτυακό καθεστώς ελέγχου επιπέδου Κίνας – φαντάζοµαι ότι
κανένας σε αυτήν την Αίθουσα δεν το θέλει αυτό- τότε πρέπει να
σκεφτούµε χωρίς αγκυλώσεις και να είµαστε ένα βήµα µπροστά
και όχι ένα βήµα πίσω, πάντα, από τις εξελίξεις και την πραγµατικότητα.
Θα ήθελα να φέρω ένα παράδειγµα. Αναµφισβήτητα, οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής είναι µία χώρα µε εξαιρετικά σηµαντικούς και σκληρούς νόµους για την πνευµατική ιδιοκτησία.
Εµείς συζητάµε την οδηγία 77/2011 για παράταση των συγγενικών δικαιωµάτων στα εβδοµήντα από τα πενήντα χρόνια, ενώ
στην Αµερική η θεσµοθέτηση αυτή υπάρχει ήδη για ενενήντα
πέντε ολόκληρα χρόνια.
Ας αναφερθεί, όµως, για χάρη της συζήτησης, αυτή η πληροφορία: Πολύ πρόσφατα, είχαµε µια πολύ ενδιαφέρουσα εκδίκαση µιας οκταετούς διαµάχης της «GOOGLE» µε την Ένωση
Συγγραφέων, για τα πνευµατικά δικαιώµατα είκοσι εκατοµµυρίων
βιβλίων, που η «GOOGLE» σκάναρε εν µέρει και διέθεσε στο
κοινό, µέσω ίντερνετ, δωρεάν.
Το δικαστήριο των ΗΠΑ –το σκληρό αυτό δικαστήριο- αποφάνθηκε ότι η πρακτική αυτή της «GOOGLE» συνιστά µία εύλογη και
δίκαιη χρήση των βιβλίων, µε υψηλή επιµορφωτική αξία, που δεν
βλάπτει την κυκλοφορία του πρωτότυπου έργου στην αγορά
ούτε στερεί εισόδηµα από τους συγγραφείς.
Ακόµη περισσότερο, το δικαστήριο δέχθηκε ότι το Google
Books αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο αναζήτησης για τους
αναγνώστες και παρέχει ένα πολύ σηµαντικό δηµόσιο όφελος.
Παράλληλα, βοηθώντας τους αναγνώστες να ανακαλύψουν –
και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό- ή να εντοπίσουν νέα βιβλία
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ή βιβλία που τους ενδιαφέρουν, δίνεται ώθηση στην αγορά του
βιβλίου και συνεπώς, τελικά, ενισχύεται και το εισόδηµα των συγγραφέων.
Η εκδίκαση αυτή είναι µια ακόµη απόδειξη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία πνευµατικών αγαθών στο διαδίκτυο είναι όχι µόνο αναπόφευκτη, λόγω των νέων τεχνολογιών, αλλά παράγει και οφέλη
που δεν µπορούµε να φανταστούµε, ακόµη και για τους ίδιους
τους παραγωγούς των πνευµατικών έργων αλλά και στη δηµόσια
πραγµατικότητα.
Μας ενδιαφέρει –πρέπει να µας ενδιαφέρει- και αυτή η πλευρά
στην κουβέντα, δίπλα σε αυτή της αναµφισβήτητης προστασίας
των δικαιούχων αυτών των δικαιωµάτων.
Το άλλο ζήτηµα που αναδύεται από αυτήν τη συζήτηση µέσω
της οδηγίας 28/2012 για τα ορφανά έργα, είναι η διευκόλυνση
της ψηφιοποίησης και της διάθεσης στο κοινό για µη κερδοσκοπικούς σκοπούς των συλλογών, βιβλιοθηκών, αρχείων, µουσείων,
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ιδρυµάτων εκπαιδευτικής ή ακουστικής κληρονοµιάς και δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών σταθµών.
Το πρόβληµα µε τα ορφανά έργα είναι κάτι περισσότερο από
εµφανές λόγω των µαζικών ψηφιοποιήσεων. Υπάρχουν µάλιστα
βιβλιοθήκες που ουσιαστικά πάνω από το 70% των έργων που
διαθέτουν είναι ορφανά. Η απεµπλοκή για τη διάθεση των ορφανών έργων είναι σηµαντική για την ενίσχυση της πρόσβασης των
πολιτών στην πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας και συµφωνούµε απολύτως µε την πρόταση που γίνεται.
Στην ψηφιακή ατζέντα της Ευρώπης, άλλωστε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ζήτηµα της διαφύλαξης της ψηφιακής µνήµης
είναι κοµβικό, όχι µόνο για τον αυτονόητο λόγο της διαφύλαξης
της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς. Το ψηφιακό θεµατολόγιο –και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξέρουµε όλοι- ως µέρος
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» επιδιώκει να µεγιστοποιηθούν
τα οφέλη από τις τεχνολογίες της πληροφορίας υπέρ της ώθησης της δηµιουργικής ανάπτυξης, της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης -που τόσο έχουµε ανάγκη- και της ποιότητας ζωής των
Ευρωπαίων πολιτών.
Να επισηµάνω µόνο πως η τεχνολογία Kindle, το γνωστό ψηφιακό βιβλίο, σύµφωνα µε στατιστικές αύξησε κατά πολύ τις
ώρες διαβάσµατος των νέων –είναι κάτι που όλοι θέλουµε- ενώ
συνέβαλε στην πρόσβαση και φτωχότερων ανθρώπων σε σπουδαία βιβλία και συγγράµµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τις προάλλες µάλιστα εδώ στην Ελλάδα, στο Ευγενίδειο
Ίδρυµα έγινε συνάντηση µε τίτλο «Future Library», δηλαδή βιβλιοθήκη του µέλλοντος, µε τη συµµετοχή ευρωπαϊκών ψηφιακών βιβλιοθηκών και συµµετοχή της Ελλάδας µε τη δηµόσια
βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου. Συγχαίρουµε για την πρωτοβουλία,
µια πρωτοβουλία που είχε µεγάλη απήχηση προσελκύοντας
πάνω από εξακόσιες αιτήσεις, κατά πλειοψηφία νέων ανθρώπων.
Δικαιότερη ίσως και δηµοκρατικότερη, λοιπόν, πρόσβαση στην
πληροφορία και την ενηµέρωση κάτω από τους σωστούς όρους
µε προστασία των ανθρώπων του πολιτισµού. Αυτό είναι για εµάς
το ζητούµενο.
Κλείνοντας, και εφόσον κανείς δεν αρνείται την αναγκαιότητα
ενίσχυσης της πρόσβασης σε ψηφιοποιηµένο υλικό, θα ήθελα να
κάνω ένα σχόλιο αναφορικά µε το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ.
Στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας είχε διατεθεί στο
ευρύ κοινό το οπτικοακουστικό αρχείο της πάλαι ποτέ Ελληνικής
Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης. Η Κυβέρνηση χειρίστηκε, όπως
χειρίστηκε το θέµα. Δεν θα επανέλθω. Ωστόσο δεν βλέπω να έχει
αποκατασταθεί η ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση. Κύριε
Υπουργέ, αναφορικά µε το θέµα θα θέλαµε µια ενηµέρωση τόσο
για την κατάσταση του οπτικοακουστικού αρχείου της ΕΡΤ στους
αρχικούς servers, όσο και να µας πληροφορήσετε αναφορικά µε
το εάν συνεχίζεται η διαδικασία της ψηφιοποίησης παλαιότερου
και νέου υλικού.
Οι νέοι περνούν πάρα πολλές ώρες µπροστά στον υπολογιστή
τους. Είναι πια αποδεκτό από όλους. Θέλουµε να αξιοποιήσουµε
στην ουσία της αυτή την κατάσταση πραγµάτων; Οφείλουµε να
χρησιµοποιήσουµε την τεχνολογία ως εργαλείο, οφείλουµε να
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κάνουµε σύµµαχο την αλλαγή για δηµοκρατικότερη και οικονοµική πρόσβαση στην πληροφορία και στην ενηµέρωση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Ειδική Μόνιµη
Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση
άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά Βουλευτών.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Γερασιµίδου, για επτά λεπτά.
ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε,
πραγµατικά αισθάνοµαι –αυτό προέκυψε τώρα από τις οµιλίες
άλλων συναδέλφων- πολύ ένοχη ως µέλος οργανισµού συλλογικής διαχείρισης για το κλείσιµο διάφορων µαγαζιών. Σίγουρα δεν
φταίνε όλα τα άλλα µέτρα, το µπαράζ των µέτρων, αλλά το ότι
κάποια λεπτά –λεπτά στην κυριολεξία- εισπράττουν οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης!
Σε ένα νοµοσχέδιο µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καλό θα ήταν να κρατήσουµε µικρό καλάθι. Όσο και αν η επέκταση της ισχύος των πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων
από τα πενήντα στα εβδοµήντα χρόνια φαίνεται αρχικά να είναι
και προς όφελος των δηµιουργών καλλιτεχνών, δεν είναι ο χρόνος διάρκειας αυτός που θα λύσει τα προβλήµατα. Είναι γνωστός
ο τρόπος µε τον οποίο ακόµα και οι υπάρχουσες µικροπαραχωρήσεις αντιµετωπίζουν το ζήτηµα. Οι καλλιτέχνες δεν γίνεται να
αρκεστούν στα ψίχουλα που αποκοµίζουν από την καλλιτεχνική
τους δηµιουργία.
Και βέβαια είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον όταν δεν γίνεται διαχωρισµός των δικαιωµάτων τους από τα δικαιώµατα των παραγωγών, των µεσαζόντων φερ’ ειπείν, των αεριτζήδων κοινώς και
συγχωρείστε µου την έκφραση. Άλλωστε εδώ µέσα έχουν ειπωθεί
και έχουν γίνει διάφορα. Ποια είναι η συµβολή τους; Διαθέτουν,
απλώς, τα τεχνικά µέσα παραγωγής ή τους χώρους για να εκµεταλλευτούν το παραγόµενο έργο. Με αυτόν τον αέρα, στην καπιταλιστική βιοµηχανία πολιτισµού, ο µεταπράτης γίνεται ο κύριος
αποδέκτης των κερδών εις βάρος του δηµιουργού. Εκβιάζει µε
απαράδεκτους όρους την υπογραφή διάτρητων συµβάσεων µε
την απειλή της µη καταβολής και της ελάχιστης ακόµα αµοιβής
αν δεν υπογραφούν οι παράνοµοι όροι που απαιτεί. Καταργεί, καταστρατηγεί, καθυποτάσσει στη θέλησή του και τα πιο βασικά δικαιώµατα. Γράφει στα παλιά του τα παπούτσια τους οργανισµούς
συλλογικής διαχείρισης όταν καλεί τα µέλη τους να στραφούν
εναντίον των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης.
Επιβάλλεται ο διαχωρισµός των δικαιωµάτων των παραγωγών
από το πνευµατικό ή συγγενικό δικαίωµα του δηµιουργού, του
καλλιτέχνη. Στην ουσία ο παραγωγός είναι ο εκµεταλλευτής.
Αµέτοχος στην καλλιτεχνική δηµιουργία. Κυριολεκτικά άσχετος.
Εν κατακλείδι δεν µπορεί να θεωρείται και δικαιούχος και να παίζει και καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία διαχείρισης του δικαιώµατος. Η σχέση είναι απολύτως άκυρη. Ο παραγωγός µπορεί να
αµείβεται εφάπαξ για τη συµβολή του στην παραγωγή και τη διάδοση του καλλιτεχνικού έργου.
Όσο για τα ορφανά έργα ο προσδιορισµός τους να ανατεθεί
στους φορείς συλλογικής διαχείρισης σε συνεργασία µε συνδικαλιστικούς φορείς και ευθύνη επικύρωσης από τον Οργανισµό
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. Εδώ, δεν προβλέπεται, δεν αναφέρεται
καν ότι ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας ελέγχει την αξιοπιστία της έρευνας του κατόχου και χρήστη ούτε επικυρώνει την
«ορφάνια» του έργου. Απλώς, το αναρτά.
Τελειώνοντας, να επισηµάνω πόσο και στο χώρο του θεάτρου
η ανάπτυξη µονοπωλίων έχει συντελέσει στην εξαθλίωση του
κλάδου των ηθοποιών. Η αναφορά δεν είναι άσχετη. Θεατρικό
µονοπώλιο απαίτησε την οπτικοακουστική µεταφορά θεατρικής
παράστασης µε τη σύγχρονη εκχώρηση των δικαιωµάτων των
ηθοποιών προς όφελος της εταιρείας. Εκβιαστικά δε, δεν κατέβαλε για αρκετό διάστηµα τα οφειλόµενα θεατρικά ηµεροµίσθια.
Άσχετο ίσως, αλλά δεν τους πέρασε.
Οι καλλιτέχνες, οι δηµιουργοί οφείλουν να αγωνιστούν κατά
της ιδιωτικοποίησης, της εµπορευµατοποίησης του πολιτισµού.
Ο πολιτισµός ανήκει στον πραγµατικό δικαιούχο του που είναι ο
λαός. Να µπει φραγµός στο επικίνδυνο ενδιαφέρον των διάφο-
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ρων ιδρυµάτων που υποκαθιστούν και καταργούν δηµόσιους οργανισµούς µε µοναδικό κίνητρο και στόχο το οικονοµικό κέρδος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Γερασιµίδου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Η αρχή της δεδηλωµένης-από τον Τρικούπη
στο σήµερα» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, δεκαεννέα
µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί - συνοδοί από το
1ο Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Λοβέρδος, για επτά λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παίρνω
το λόγο για να επιχειρηµατολογήσω υπέρ της ψήφισης µιας τροπολογίας που έχουµε καταθέσει µε τον συνάδελφο κ. Αηδόνη,
της τροπολογίας 939 της 15ης Νοεµβρίου 2013, στην οποία αναφέρθηκε και ο Υπουργός Πολιτισµού κ. Παναγιωτόπουλος προ
ολίγου.
Κατ’ αρχάς, ευχαριστώ και τον κ. Παναγιωτόπουλο και τον κ.
Μιχελάκη που έκαναν δεκτή µία απόπειρα νοµοθετικής παρέµβασης εκ µέρους µας. Τους ευχαριστώ διότι κατενόησαν το ορθό
περιεχόµενο που είχε η τροπολογία και δεν δίστασαν να την αποδεχθούν, προτείνοντας µάλιστα -κι αυτό είναι κατ’ αρχάς καλόµια άλλη διατύπωση που θα διευρύνει τη συγκεκριµένη νοµοθετική παρέµβαση επί το θετικότερο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παίρνω την αφορµή αυτής της
στιγµής για να πω ότι όσες τροπολογίες ή παρεµβάσεις, µε τη
µορφή του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έχουµε κάνει απέναντι σε
Υπουργούς αυτής της Κυβέρνησης δεν είχαν ποτέ δηµαγωγικό
χαρακτήρα ή σκοπό. Ποτέ δεν προτείναµε κάτι που ξέρουµε ότι
η Ελληνική Δηµοκρατία δεν µπορεί να το καταφέρει, διότι έχει
οικονοµική στενότητα. Ποτέ δεν προτείναµε κάτι για να κάνουµε
τον καλό. Προτείναµε µόνο πράγµατα που µπορούν να γίνουν.
Θέλω µάλιστα να τονίσω ότι είναι λίγες οι θετικές στιγµές,
όπως αυτή του κ. Μιχελάκη, και πολλές οι αρνητικές, όπως -υπογραµµίζω- µια πρόσφατη του Υπουργού Οικονοµικών κ. Στουρνάρα, ο οποίος απαξίωσε µια ολόκληρη παρέµβαση που έγινε
για τους επενδυτές καταθέτες, µικροοµολογιούχους Έλληνες,
όπου κουρεύτηκε η κατάθεσή τους σε ελληνικά οµόλογα, παρ’
ότι εµπιστεύθηκαν την αξιοπιστία του ελληνικού δηµοσίου, και
είχαµε όλοι πει, και προ των εκλογών το 2012 αλλά και µετά τις
εκλογές, πως µέσα στο 2012 θα κάναµε µία απόπειρα να τους
πούµε ότι δεν έχουµε ξεχάσει.
Κατέθεσα λοιπόν ένα αίτηµα, µήπως από την εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης θα µπορούσε να θεσπιστεί κάτι θετικό γι’ αυτούς, µε µίας -ας πούµε- αναλογικά µικρότερη δική τους
συνεισφορά. Η απάντηση που πήρα ήταν απαξιωτική και για το
Κοινοβούλιο αλλά και για τον ίδιο τον άνθρωπο που απαντάει
έτσι. Είπε, λοιπόν, ο κύριος Υπουργός ότι η απάντηση στο ερώτηµά µου τον οδηγεί να µου πει πως προτάσεις των πολιτών εξετάζονται στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων της
χώρας. Δεν θα το έκανα ποτέ ως Υπουργός. Θα µιλούσα πάντα
αλλιώς, σεβόµενος και το Εθνικό Κοινοβούλιο.
Έρχοµαι τώρα στην παρούσα τροπολογία. Κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, ως κυβέρνηση Παπανδρέου είχαµε ασχοληθεί µε θέµατα ελληνικής ιθαγένειας, θέµατα σχετιζόµενα και µε ζητήµατα
εξωτερικής πολιτικής. Είχαµε ετοιµάσει, ως προς το παρόν, µία
νοµοθετική παρέµβαση, έπειτα διαδέχθηκε τον κ. Παπανδρέου
ο κ. Παπαδήµος, η τρικοµµατική κυβέρνηση δεν µπόρεσε να συνεννοηθεί, όπως και για άλλα θέµατα, έτσι και γι’ αυτό, τα πράγµατα πήγαν πίσω, αλλά να, έναν χρόνο µετά, φτάνουµε σε ένα
καλό τέλος.
Ποιο είναι το θέµα; Πριν από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, κατά
τη διάρκειά του και λίγο µετά απ’ αυτόν, συµπολίτες µας µε
εβραϊκό θρησκευτικό προσανατολισµό, άνθρωποι που ασπάζονταν το εβραϊκό θρήσκευµα, υπό τον διωγµό ή την απειλή του
διωγµού, έφυγαν από τη χώρα και πήγαν στο υπό βρετανική κα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΔ’ - 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

τοχή, εν πολλοίς σηµερινό, έδαφος του κράτους του Ισραήλ. Από
αυτή την αναγκαστική αποδήµησή τους προς τα εκεί, έχασαν τη
δική µας ιθαγένεια, έχασαν την ελληνική ιθαγένεια. Επαναλαµβάνω ότι την έχασαν λόγω των διώξεων ή λόγω των απειλών για
τέτοιες διώξεις, που υφίσταντο τότε. Όλα αυτά έγιναν προ του
Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, κατά τη διάρκειά του και λίγο µετά.
Η µετοίκησή τους, η αποδήµησή τους, ήταν εποµένως αναγκαστική. Αυτή η αναγκαστική αποδήµηση διέρρηξε τον θεσµικό
δεσµό µεταξύ των συγκεκριµένων ανθρώπων και της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, του ελληνικού κράτους. Αυτή η διάρρηξη, ζηµιογόνος και για τις δύο πλευρές, και για εµάς ως Ελληνικής Δηµοκρατίας και για εκείνους, είναι µία ανοιχτή πληγή από τότε.
Πρέπει µε µια δικιά µας παρέµβαση να την επουλώσουµε, δίνοντάς τους την ευκαιρία –αν το επιθυµούν- να ζητήσουν την
επανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας αυτοί -όσοι ζουν ακόµη- ή
και οι κατιόντες σε ευθεία γραµµή απόγονοί τους, αυτοί οι δεύτεροι όχι µε ειδική διαδικασία, αλλά βάσει του άρθρου 10 του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα κριτήρια είναι
να έχει γεννηθεί ο αιτών πριν το 1945, να έχει χάσει την ελληνική
ιθαγένεια και να ζητά να την επανακτήσει αποδεικνύοντας ότι την
είχε. Εάν δεν µπορεί µε τρόπο αδιάσειστο αυτό να το αποδείξει,
τότε στη διοίκηση -αυτό κατ’ ερµηνείαν της τροπολογίας προκύπτει- να δίνεται η διακριτική ευχέρεια εκτιµώντας κατάλληλα τις
περιστάσεις να αποφασίζει µέσω υπουργικής απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δηµοσιεύεται στο φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Και όπως είπα, για τους κατιόντες σε
ευθεία γραµµή να υπάρχει η ίδια δυνατότητα αιτήσεως, αλλά η
αξιολόγηση να γίνεται κατά τα δεδοµένα του νόµου –κατά το
άρθρο 10 δηλαδή- του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό
σήµερα ισχύει.
Λέει ο Υπουργός Πολιτισµού κ. Παναγιωτόπουλος, ότι ναι, γίνεται δεκτό το αίτηµα. Έχουµε στείλει διά του κ. Δηµήτρη Δόλλη,
Υφυπουργού Εξωτερικών όταν είχε προετοιµαστεί η ρύθµιση
αυτή, έχουµε στείλει επιστολές στους Αρχηγούς όλων των πολιτικών κοµµάτων και έχουµε ζητήσει υποστήριξη. Ορισµένοι εξ
αυτών, όπως ο κ. Κουβέλης και όπως µε ενηµέρωσε ο κ. Μαριάς
και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες –η Κυβέρνηση έχει ήδη εκφραστείέχουν πει «ναι».
Περιµένουµε την τροπολογία όπως θα τη διατυπώσει ο Υπουργός. Σας λέω εκ των προτέρων, κύριε Υπουργέ, ότι θα την αποδεχθούµε. Τα κριτήρια δεν νοµίζω ότι θα είναι άλλα. Μένω στη
φράση -και γι’ αυτό σας λέω ότι θα τη δεχθούµε, χωρίς να την
έχω δει ακόµη- του κ. Παναγιωτόπουλου, ότι διευρύνει το δικαίωµα αυτό, δηλαδή, είναι πιο θετική ακόµα κι από την τροπολογία που έχουµε καταθέσει. Ξαναλέω ότι το θεωρώ θετική
εξέλιξη και περιµένω να δω το κείµενο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Ενηµερώθηκα ότι ο κ. Μιχελάκης εξετάζει το θέµα και σε επόµενο νοµοσχέδιο θα φέρει την τροπολογία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι σήµερα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Όχι σήµερα, δεν προλαβαίνει. Θα τη φέρει όπως πρέπει να είναι διατυπωµένη. Η δέσµευση είναι δέσµευση. Σε επόµενο νοµοσχέδιο
-δεν ξέρω αν θα είναι το αµέσως επόµενο- θα φέρει την τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Καλώς. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε να πω µια φράση για το θέµα
που έθεσε ο κύριος Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εµένα µε είχε ενηµερώσει ο κ. Μιχελάκης ότι θα το φέρει σήµερα. Το ίδιο έκανε και ο Υπουργός Πολιτισµού πριν από µισή ώρα περίπου εδώ. Δεν θα πω τίποτα
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περισσότερο, κύριε Υπουργέ, από το ότι περιµένω να τηρηθεί η
υπόσχεσή σας εντός των εποµένων δύο εβδοµάδων. Ξέρετε ότι
ξεκινάει η συζήτηση για τον προϋπολογισµό. Η Βουλή έχει αλλού
το ενδιαφέρον της. Αυτό, αν παραµεληθεί ακόµη µια φορά, θα
φύγει για κάποια άλλη χρονική συγκυρία. Δεν πρέπει να γίνει έτσι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Σας είπα
ότι η ενηµέρωση που είχα είναι ότι ο κ. Μιχελάκης µελετάει το
θέµα, τη διατύπωση και θα τη φέρει σε επόµενο νοµοσχέδιο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Του Υπουργείου Εσωτερικών; Έρχεται νοµοσχέδιο το Δεκέµβριο. Πάει πολύ πίσω. Δεν το ξέρουµε
αυτό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Δεν την
έχω αυτή τη διευκρίνιση. Στο αµέσως επόµενο ή σε επόµενο νοµοσχέδιο θα έρθει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εάν δεν
µας δώσει συγκεκριµένη ηµεροµηνία το Υπουργείο Εσωτερικών,
εµείς θα επανακαταθέσουµε την τροπολογία αυτή για την επόµενη εβδοµάδα και θα ζητήσουµε να τεθεί σε ψηφοφορία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Αυγενάκης έχει τον λόγο και ακολουθεί ο κ. Μουσουρούλης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το προς συζήτηση νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
θίγει ένα πολύ σηµαντικό για τον πολιτισµό -και όχι µόνον- τοµέα,
αυτόν των πνευµατικών δικαιωµάτων. Ωστόσο, θέλω να παρουσιάσω και µια άλλη διάσταση των πνευµατικών δικαιωµάτων,
όπως εισπράττονται σήµερα από τους κατ’ ευφηµισµόν µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, όπως την
GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ και την κερδοσκοπικότατη εταιρεία «ΑΕΠΙ Α.Ε.»
Θέλω να ξεκαθαρίσω εξαρχής και προς αποφυγήν παρεξηγήσεων ότι είναι απαραίτητο οι πνευµατικοί δηµιουργοί να αµείβονται για τα δικαιώµατά τους. Ωστόσο, δεν µπορεί να χρεώνονται
δικαιώµατα µονοµερώς από µια ανώνυµη εταιρεία µε την προστασία της ελληνικής πολιτείας και η οποία εταιρεία απολαµβάνει ποινικές δυνατότητες για την άσκηση της εµπορικής της
δραστηριότητας.
Όταν η µουσική χρησιµοποιείται έξω από το στενό προσωπικό
κύκλο, όπως σε καταστήµατα, γραφεία, ταξί και πολλούς ακόµα
χώρους ή στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση χαρακτηρίζεται
ως δηµόσια εκτέλεση και συνεπώς χρειάζεται άδεια από όλα τα
εµπλεκόµενα µέρη, δηλαδή τους δηµιουργούς, τους συντελεστές, τον συνθέτη, τον στιχουργό, τον ερµηνευτή, τον µουσικό
παραγωγό κ.λπ.. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίον
η πολιτεία αδειοδότησε -και σωστά µέχρι εδώ- την ΑΕΠΙ την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και τη GEA για τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα των δηµιουργών- συνθέτες και στιχουργοί κ.λπ..
Όπως κατέληξε, όµως, σήµερα, επιχειρηµατίες µε τη µορφή
υπεργολάβων ανά νοµό αναλαµβάνουν να εισπράττουν πνευµατικά δικαιώµατα, τα οποία στην πορεία αποδίδουν, µε τρόπους
που δεν είναι γνωστοί και διαφανείς, στους δηµιουργούς, µουσικούς, στιχουργούς, µουσικοσυνθέτες. Φαντάζοµαι, κύριε
Υπουργέ, ότι είστε ενήµερος για τις αντιρρήσεις επί των αποδόσεων από πλευράς των παραγωγών.
Ο νόµος δίνει τη δυνατότητα στην ΑΕΠΙ να καθορίσει µονοµερώς την αµοιβή της εταιρείας για την είσπραξη των πνευµατικών
δικαιωµάτων, µάλιστα µέχρι πρότινος δεν υπήρχε καν αµοιβολόγιο. Πρόκειται για ποσά που φτάνουν ακόµα και τις µερικές χιλιάδες ευρώ. Και το φοβερό όλων είναι ότι η χρέωση δεν γίνεται
βάσει της χρήσης του «Χ» ή του «Ψ» τραγουδιού αλλά βάσει των
τετραγωνικών του καταστήµατος.
Και βέβαια, ένα ερώτηµα που ευθέως σας κάνω, κύριε
Υπουργέ, είναι το εξής: Αλήθεια ξέρετε -εµείς δεν ξέρουµε- για
πόσους και για ποιους καλλιτέχνες εργάζεται ή είναι εξουσιοδοτηµένη να εργάζεται η ΑΕΠΙ; Εσείς ή πιο σωστά ο Υπουργός Πολιτισµού, ο οποίος είναι ο καθ’ ύλην αρµόδιος, έχετε την ευθύνη
εποπτείας αυτής της εταιρείας. Έχετε αναζητήσει ποτέ, αλήθεια,
συµβάσεις συνεργασίας της εταιρείας αυτής µε τους καλλιτέ-
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χνες παραγωγούς; Φαντάζοµαι πως όχι, γιατί είναι επτασφράγιστο µυστικό.
Πώς επιτρέπετε να λειτουργεί τέτοιο µονοπώλιο κάτω από τη
µύτη σας, κάτω από τη µύτη µας, κάτω από τη µύτη της πολιτείας, χωρίς καν να δίνουµε σηµασία, να ελέγχουµε δηλαδή; Πώς
επιτρέπει η Επιτροπή Ανταγωνισµού να συνεχίζει αυτή η µονοπωλιακή κατάσταση χωρίς να παίρνει καµµία απολύτως πρωτοβουλία; Πώς οι οικονοµικοί εισαγγελείς παραµένουν απαθείς,
βλέποντας δηµόσιες καταγγελίες για την πορεία χρήµατος που
συγκεντρώνονται µε άναρχο και εκβιαστικό τρόπο από µικροµεσαίους επαγγελµατίες µε τις ευλογίες της πολιτείας, του Υπουργείου σας δηλαδή, και στη συνέχεια να κατανέµεται, όπως
κατανέµεται, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή συµβάσεις συνεργασίας αλλά και -το πιο σηµαντικό- αποδεικτικά στοιχεία χρήσης των τραγουδιών που βεβαίως για λογαριασµό αυτής της
χρήσης εισπράττει η λεγόµενη ΑΕΠΙ;
Παρακαλώ και προκαλώ τόσο εσάς ως αρµόδιο Υπουργό όσο
και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τις ελεγκτικές
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών αλλά και τους οικονοµικούς εισαγγελείς να πράξουν τα δέοντα. Είµαι στη διάθεσή
σας, είµαι στη διάθεσή τους, για να φέρουµε στο φως όλα τα
κακώς κείµενα ενός µοντέλου που έχει κάνει τον κύκλο του.
Η ελληνική πρωτοτυπία σε ακόµα µία περίπτωση προκαλεί
πολλά ερωτηµατικά, καθώς ο ν. 2121/1993 προβλέπει διοικητικές
και ποινικές κυρώσεις αλλά και ιδιαίτερα υψηλές αποζηµιώσεις.
Ουσιαστικά, το δηµόσιο έχει το ρόλο εισπράκτορα µιας καθαρά
αστικής εταιρείας, καθώς έχει εξοπλίσει την ΑΕΠΙ µε ποινικές δυνατότητες για την άσκηση της εµπορικής της δραστηριότητας.
Και το ερώτηµα, κύριε Υπουργέ, είναι το εξής: Με ποιο σκεπτικό, αλήθεια, εξοπλίζουµε µια αστική εταιρεία µε τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων απλά και µόνο για να ασκεί την
εµπορική της δραστηριότητα; Μιλάµε για κυρώσεις που φτάνουν
ακόµα και στο αυτόφωρο, ακόµα και στη δήµευση περιουσίας
καταστηµαταρχών. Πού έχει ξαναγίνει αυτό, αλήθεια;
Το παράδοξο µάλιστα είναι ότι δεν αποτελεί ποινικό αδίκηµα
η µη είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον έχουν µπει
σε µία ρύθµιση, όταν τα ασφαλιστικά ταµεία βρίσκονται σε µία
εκρηκτική κατάσταση µε τεράστιες κοινωνικές συνέπειες. Είναι,
όµως, ποινικό αδίκηµα η µη καταβολή του τέλους πνευµατικών
δικαιωµάτων στην ΑΕΠΙ και οδηγεί τους επιχειρηµατίες στο αυτόφωρο, µε όλα τα συνεπακόλουθα.
Με τις εµπορικές συµπεριφορές της ΑΕΠΙ έχει ασχοληθεί η
Επιτροπή Ανταγωνισµού µόλις το 2000 και η οποία τονίζει: «Η
ΑΕΠΙ καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά». Αναφέρει ξεκάθαρα. Ακούστε: «Είναι αδικαιολόγητη η άρνηση της
ΑΕΠΙ να δεχθεί τη µερική ανάθεση διαχείρισης των δικαιωµάτων
των πνευµατικών δηµιουργών. Είναι υπέρµετρα υψηλή η επιβολή
προµήθειας για την είσπραξη των δικαιωµάτων των δηµιουργών.
Υπάρχει παράλειψη της ΑΕΠΙ…», παράλειψη απλώς, «…να γνωστοποιεί κατά τρόπο πλήρη και ουσιαστικό τα αµοιβολόγιο και
τον κανονισµό διανοµής της στους ενδιαφερόµενους δηµιουργούς και χρήστες, αλλά και το ύψος και τα κριτήρια διάθεσης για
πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς των ποσών τα οποία παρακρατούνται βάσει συµφωνιών αµοιβαιότητας». Είδατε τίποτα
από όλα αυτά εσείς; Εγώ δεν έχω δει.
Και µετά τι; Την ώρα που η Κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός καταβάλλει κάθε προσπάθεια µείωσης του ΦΠΑ στην
εστίαση και γενικότερα ελάφρυνσης από τις έµµεσες δαπάνες
των επαγγελµατιών εστίασης ώστε αυτή η ελάφρυνση να φτάσει
τελικά στον καταναλωτή, εσείς πρέπει να κάνετε το αυτονόητο:
Την έµµεση, δηλαδή, επιβάρυνση της ΑΕΠΙ, της GEA και όλων
των υπόλοιπων που έρχονται, όπου τελικά αυτή φτάνει και στον
καταναλωτή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Σας δίνω ένα µόνο στοιχείο: Στην παρούσα οικονοµική συγκυρία που οι επιχειρηµατίες αδυνατούν να καταβάλουν τα ποσά
που επιβάλλει η ΑΕΠΙ έχει ως αποτέλεσµα η τελευταία να καταφεύγει στη δικαιοσύνη για να εισπράξει τα οφειλόµενα –κατά την
κρίση της- ποσά. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την έναρξη της
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κρίσης η ΑΕΠΙ έχει καταθέσει πλέον των έξι χιλιάδων µηνύσεων
προς ιδιώτες για την είσπραξη πνευµατικών δικαιωµάτων χωρίς
να έχει την παραµικρή έκπτωση στις χρεώσεις προς τους καταστηµατάρχες. Απεναντίας, αποφάσισε µειώσεις ύψους 40% και
πλέον στους δηµιουργούς, την ώρα που εµφανίζει ετήσιους τζίρους της τάξεως των δεκατεσσάρων εκατοµµυρίων ευρώ η ΑΕΠΙ
το 2010 και µόλις των επτά εκατοµµυρίων η GEA –παρακαλώ- το
2010. Μάλιστα, είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία.
Κύριε Υπουργέ, σε πρόσφατη απάντησή σας σε κοινοβουλευτική µου παρέµβαση, αλλά και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων αναφέρατε –ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος- ότι στις
προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας για το εν λόγω θέµα είναι
η σύσταση επιτροπής διαλόγου, σταθµίζοντας τα συµφέροντα
κάθε σχετιζόµενης οµάδας κ.λπ.. Το είπατε κι εσείς νωρίτερα
στην τοποθέτησή σας.
Ποια θα είναι η αποστολή της εν λόγω επιτροπής; Ποια θα
είναι τα καθήκοντά της; Αρκεί ο διάλογος και η κατανόηση; Ποιο
θα είναι το χρονοδιάγραµµα τελικά; Και δεν θέλω να πιστέψω –
φαντάζοµαι και κανένας- ότι θα κάνουµε µια επιτροπή για να ξεχαστεί το θέµα και τελικά να το κρύψουµε κάτω από το χαλί. Όχι
βέβαια. Θέλουµε καθαρές κουβέντες και καθαρές δεσµεύσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το κράτος δεν µπορεί να είναι σχολιαστής λέγοντας «για τις
διαφωνίες πηγαίνετε στα δικαστήρια», όπως διάβασα σε απαντητική επιστολή σας, πράγµα που σηµαίνει περισσότερα έξοδα
για τους µικροµεσαίους επαγγελµατίες. Το κράτος οφείλει να
πάρει ξεκάθαρη θέση σε αυτήν τη διαδικασία, σε αυτήν την αδικία που συντελείται.
Τελειώνοντας –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- θέλω να πω ότι επιβάλλεται άµεσα και συνολικά να προχωρήσουµε σε αλλαγή του
θεσµικού πλαισίου ενσωµατώνοντας το πνεύµα των ευρωπαϊκών
οδηγιών, αλλά και παραδειγµατιζόµενοι από τα ανάλογα µοντέλα
εταιρειών που υπάρχουν και εκτός Ευρώπης και στην Αµερική.
Παρακαλώ και τους Βουλευτές των αντιπολιτευοµένων κοµµάτων να πάρουν θέση και να στηρίξουν τους µικροµεσαίους επαγγελµατίες, να στηρίξουν δηλαδή την αλλαγή του θεσµικού
πλαισίου λειτουργίας αυτών των εταιρειών.
Άλλωστε, σε τέτοια θέµατα δεν θα κριθεί η αντιπολιτευτική
σας πορεία, κύριοι συνάδελφοι. Απεναντίας, θα στηρίξετε µια
διόρθωση που χρόνια τώρα θα έπρεπε να είχε γίνει.
Κύριε Υπουργέ, πράξτε θαρραλέα και άµεσα και θα είµαστε
δίπλα σας.
Όσο για το σηµερινό νοµοθέτηµα, σαφώς και το στηρίζω, ιδιαιτέρως, δε, εάν θεωρήσουµε ότι αυτό είναι η αρχή µιας διόρθωσης ενός µεγάλου λάθους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για µια σύντοµη παρέµβαση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Νοµίζω
ότι ο κύριος συνάδελφος αδικεί την πολιτική ηγεσία, αδικεί τον
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Παναγιωτόπουλο, γιατί
προηγουµένως αν άκουγε την οµιλία του στην Ολοµέλεια, θα διαπίστωνε ότι αναφέρθηκε και στο συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
των δυο µηνών και στους στόχους και στο πλαίσιο. Εποµένως,
ας περιµένουµε. Περιµέναµε τόσο καιρό.
Εµείς το ανοίξαµε το θέµα. Το τολµήσαµε. Είπαµε ότι θα γίνει
επιτροπή διαλόγου. Εκεί θα συζητηθούν όλα µε προσοχή, µε το
σεβασµό που πρέπει να έχουµε και στους δηµιουργούς και βεβαίως και απέναντι στους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, στα καφενεία, όπως είπατε κ.λπ..
Πράγµατι, υπάρχει πρόβληµα. Τα προβλήµατα λύνονται µέσα
από το διάλογο. Επειδή µιλάµε για πολιτισµό, νοµίζω ότι πρέπει
να είµαστε πολύ προσεκτικοί. Οφείλουµε να είµαστε πολύ προσεκτικοί.
Όλα αυτά, λοιπόν, θα τα ανοίξουµε στην επιτροπή. Υπάρχει
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Υπάρχει πάνω από όλα η πολιτική βούληση να δούµε όλα αυτά τα θέµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
Θα ήθελα µόνο να ευχαριστήσω τον Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Αυγενάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Αν µου επιτρέπετε, θα ήθελα
µόνο να ευχαριστήσω τον Υπουργό και να πω ότι εάν καταφέρετε
εσείς να σπάσετε τόσα αυγά που τόσοι προηγούµενοι που πέρασαν από τη συγκεκριµένη θέση δεν κατάφεραν, να ξέρετε ότι
θα είναι προς τιµήν σας και βεβαίως θα είµαστε δίπλα σας σε καθετί σωστό και δίκαιο.
Συµφωνώ ότι µε το σωστό διάλογο και τα επιχειρήµατα επιτελείται καλύτερο και περισσότερο έργο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Μουσουρούλης
έχει τον λόγο και έπειτα ο κ. Πασχαλίδης.
Ορίστε, κύριε Μουσουρούλη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε για τη συµπλήρωση και επέκταση του νοµικού πλαισίου για την πνευµατική ιδιοκτησία. Άκουσα µε πολλή προσοχή
όλους τους οµιλητές και κυρίως τους καλλιτέχνες τους οποίους
ενδιαφέρει άµεσα το αντικείµενο αυτό. Προσπάθησα να δώσω
έναν τίτλο, χωρίς δυστυχώς, να µπορώ να καλύψω όλες τις τάσεις που εκφράστηκαν.
Αυτό που συζητάµε σήµερα είναι, στην ουσία, η πρωτογενής
πνευµατική δηµιουργία και η αναπαραγωγή της µέσα από την
παραχώρηση σε ένα νοµικό πρόσωπο ή σε πολλά, του δικαιώµατος εκµετάλλευσης της ατοµικής περιουσίας –που είναι η δηµιουργία- προς αµοιβαίο όφελος. Αυτό είναι το θέµα για µένα.
Οι ρίζες είναι παλιές και βαθιές. Έχουν επιχειρηθεί πολλές
φορές ρυθµίσεις και έχει οικοδοµηθεί ένα θεσµικό πλαίσιο. Εδώ
θα ήθελα να αναφέρω τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
και συγκεκριµένα το άρθρο 7 και βέβαια, αρκετές αποφάσεις του
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ενθυµούµαι –και οι
περισσότεροι συνοµήλικοί µου επίσης- την υπόθεση Phil Collins
εναντίον εταιρειών, ο οποίος κατόρθωσε –αλλά και άλλοι καλλιτέχνες εκείνη την εποχή- να απαγορεύσει την αναπαραγωγή του
πνευµατικού του έργου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του.
Από εκεί και πέρα, όλα πήραν το δρόµο τους.
Ας δούµε τώρα πώς µπορούµε να προσεγγίσουµε το θέµα.
Κατ’ αρχάς, η πνευµατική δηµιουργία, το έργο που, κατά µία έννοια αποτελεί και δηµόσια περιουσία, στο βαθµό που σωρεύει
πολιτισµό σε µια χώρα, απόθεµα, κληρονοµιά. Άρα, το κράτος
έχει κίνητρο να προστατεύσει το πνευµατικό αυτό δικαίωµα.
Γιατί; Διότι έχει όφελος και όχι µόνο οικονοµικό, άλλα και στην
εξωτερική του πολιτική. Πόσες φορές έχουµε ασκήσει εξωτερική
πολιτική µε καλλιτέχνες; Πολλές. Το κράτος έχει όφελος και σε
άλλα ζητήµατα όπως η προώθηση του τουρισµού. Κατ’ αυτή την
έννοια είναι, λοιπόν, δηµόσια περιουσία.
Θα ήθελα να αναφέρω εδώ και τον Αδαµάντιο Κοραή ως Χιώτης. Χιώτης ήταν και ο Κοραής, ο πρώτος που απέδωσε στα ελληνικά τον όρο «civilisation» από τα γαλλικά, δηλαδή πόλιςπολιτισµός.
Συνεπώς στο βαθµό, που συνεισφέρει ο πολιτισµός, η δηµιουργία, στη χώρα και στους πολίτες, το κράτος πρέπει να φροντίζει πώς η προστασία θα είναι καλύτερη και ισχυρότερη.
Το κίνητρο για την προστασία του δικαιώµατος είναι πολλαπλό
και κανείς –ακόµα και από την πλευρά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος- δεν µπορεί να το ακυρώσει. Κατ’ αρχάς, αφορά τον ίδιο
το δηµιουργό, για να βελτιώσει την ποιότητα του έργου του, όχι
την έµπνευση ούτε το ταλέντο –αυτό είναι άλλο θέµα- αλλά την
ποιότητα, όπως, για παράδειγµα στο τραγούδι, µια καλύτερη
ενορχήστρωση. Δεύτερον, είναι κίνητρο και για τους παραγωγούς, αυτούς που είπαµε, που είναι υπεύθυνοι για την αναπαραγωγή της πνευµατικής δηµιουργίας, για να κάνουν επενδύσεις
προκειµένου να τονώσουν τη ζήτηση. Και τρίτον είναι για το κράτος. Το κράτος έχει έσοδα, µαζεύει χρήµατα και γι’ αυτό, έχει µεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα τα χρήµατα αυτά θα µπορούσαν να
επανεπενδυθούν στον πολιτισµό, για παράδειγµα στο ψηφιακό
σκέλος στο πλαίσιο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς που προσφέ-
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ρει πολλές ευκαιρίες.
Θέλω επίσης να θέσω ορισµένες ερωτήσεις. Άκουσα και τον
κ. Αυγενάκη, αλλά και άλλους συναδέλφους.
Κατ’ αρχάς, ο ΟΠΙ, ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, ερµηνεύει σωστά τη νοµοθεσία; Δηλαδή οι εγκύκλιοι που στέλνονται
από τον ΟΠΙ κατά καιρούς είναι ορθές; Επίσης, ελέγχει ο ΟΠΙ την
εφαρµογή της νοµοθεσίας, για παράδειγµα όταν οι δήµοι συνάπτουν συµβάσεις στην περιοχή τους; Παρεµβαίνει εκεί ως µηχανισµός, ως ελεγκτικός βραχίονας του Υπουργείου σας;
Το ίδιο, ερώτηµα –ή παρεµφερές- πρέπει να θέσω και για την
ΑΕΠΙ. Και λέω την ΑΕΠΙ, γιατί εκπροσωπεί την κρίσιµη µάζα, 90%,
95% των δηµιουργών.
Πώς εισπράττει; Πώς κατανέµει τα δικαιώµατα; Και πώς τα διανέµει; Μπορεί να έχουν λυθεί όλα αυτά και να µην το ξέρω. Υπάρχει κάποιο κριτήριο εύλογης ανταµοιβής στον καλλιτέχνη; Να το
δούµε αυτό.
Θέλω επίσης να απαντήσω στην εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ την κ.
Κανελλοπούλου. Μας ψέξατε για καθυστερηµένη ενσωµάτωση.
Σε σχέση µε αυτά που είπα και εχθές, ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ
δεν συµφωνεί µε ενσωµάτωση Κοινοτικού Δικαίου, µου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Καταψηφίσατε το δεύτερο σκέλος, δηλαδή το
σκέλος των ορφανών έργων και υπερψηφίσατε µε µία εξαίρεση
το πρώτο, δηλαδή την επέκταση της διάρκειας προστασίας.
Να δούµε, όµως, τι ακριβώς είπατε: Κάνατε διαπιστώσεις µε
τις οποίες κανείς δεν µπορεί να διαφωνήσει. Δεν υπάρχει πολιτισµός χωρίς δηµιουργούς. Ασφαλώς. Τα πνευµατικά δικαιώµατα
ενισχύουν την αυτοδυναµία του δηµιουργού. Ασφαλώς. Κι επίσης, χρειάζεται όραµα και στρατηγική για τον πολιτισµό. Τέλος,
είπατε ότι µπορεί να βοηθήσει στον περιορισµό της πειρατείας.
Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και χαίροµαι που τα αναφέρατε.
Μόνο που δεν προχωρήσατε τη σκέψη σας παρακάτω για να
δούµε και την οικονοµική τους διάσταση. Παρασυρθήκατε και
πήγατε στον Μαρξ.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Είµαι στον Μαρξ. Δεν παρασύρθηκα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Μιλήσατε, λοιπόν, για
υπερεκµετάλλευση εργασίας και του εργατικού δυναµικού.
Θα µοιραστώ µαζί σας µερικές σκέψεις. Δυστυχώς δεν είναι
εδώ ο κ. Χαλβατζής, τον οποίο άκουσα µε προσοχή.
Στον καπιταλισµό, λέει ο Μαρξ, η ατοµική ιδιοκτησία δεσµεύει
τα µέσα παραγωγής µε αποτέλεσµα όταν δεν παράγεται κέρδος,
να δηµιουργείται ανεργία και να βλάπτεται η κοινωνία.
Το ερώτηµα είναι το εξής: Η ατοµική ιδιοκτησία σε αυτό που
συζητάµε ποια είναι; Είναι η πνευµατική δηµιουργία. Πού βλάπτεται λοιπόν η κοινωνία; Το ρωτάω αυτό για το Κοµµουνιστικό
Κόµµα περισσότερο.
Το δεύτερο ερώτηµα είναι για το ΣΥΡΙΖΑ: Πώς µπορεί να παρέµβει το κράτος για να τονώσει την οικονοµική δραστηριότητα;
Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά κρατική παρέµβαση για να τονωθεί η οικονοµική δραστηριότητα παντού εκτός από τον πολιτισµό; Να το
συζητήσουµε. Είναι ένα θέµα.
Ο κ. Χαλβατζής -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- είπε ότι ο
καπιταλισµός στον πολιτισµό είναι αδηφάγος, καταστροφικός,
ολέθριος, το εισόδηµα των καλλιτεχνών πενιχρό και ανύπαρκτο.
Κι έδωσε τρεις λύσεις. Ας τις ακούσουµε:
Πρώτη λύση: Εξαγνισµός από το κέρδος. Μα, το κέρδος γεµίζει τους λογαριασµούς της ΑΕΠΙ για να επιστρέψουν πόροι στον
δηµιουργό.
Δεύτερη λύση: Μίλησε για ανάκτηση του ηθικού νοήµατος της
δηµιουργίας µε ανεµπόδιστη πρόσβαση στην καλλιτεχνική δηµιουργία. Εάν µε το «ανεµπόδιστη πρόσβαση» εννοεί να φύγουν οι
µεσάζοντες, να το συζητήσουµε.
Ρωτώ. Η κ. Γερασιµίδου ή οι άλλοι καλλιτέχνες επιτρέπουν την
ανεµπόδιστη πρόσβαση στην πνευµατική τους δηµιουργία, να
έρθω, δηλαδή, να σας ακούσω ή να σας δω στο θέατρο χωρίς
εισιτήριο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τρίτη λύση κατά τον κ. Χαλβατζή. Πάλη καλλιτεχνών για λαϊκή
εξουσία που θα αποδώσει το προϊόν του έργου στους πραγµα-
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τικούς δηµιουργούς. Πώς θα γίνει τώρα αυτό, δηλαδή η πάλη για
να έρθει η λαϊκή εξουσία; Και τι θα αποδώσει;
Τέλος πάντων, είναι ιδεολογικά τα ζητήµατα. Ας τα συζητήσουµε, όµως, κάποια στιγµή, γιατί από το ιδεολογικό ξεκινάµε
για να πάµε στην πραγµατική ζωή και την πολιτική.
Σχετικά µε όσα είπε για τα πολιτιστικά ιδρύµατα των µονοπωλιακών οµίλων που παραδίδουν το κερδοφόρο «φιλέτο» κ.λπ.,
Εγώ ξέρω ότι γίνεται τεράστιο έργο από τα ιδρύµατα αυτά για
την προστασία και διάσωση των ορφανών αρχείων, για την ανάδειξη ενός τεράστιου πλούτου και αποθέµατος που έχει η χώρα
µας και µάλλον θα πρέπει να τους πούµε και ένα «ευχαριστώ».
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Πασχαλίδης και µετά ο κ. Πάντζας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο εναρµονίζεται το Ελληνικό Δίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας µε εκείνο των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στο πλαίσιο των δύο πρόσφατων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεκριµένα, εναρµονίζεται µε την ευρωπαϊκή οδηγία 77/2011
για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώµατος Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και ορισµένων συγγενικών δικαιωµάτων, η οποία καλύπτεται στο κεφάλαιο Α’ και στα πέντε πρώτα άρθρα και µε την
ευρωπαϊκή οδηγία 28/2012, σχετικά µε ορισµένες επιτρεπόµενες
χρήσεις ορφανών έργων η οποία καλύπτεται στο κεφάλαιο Β’ και
τα άρθρα 6 έως 10.
Όσον αφορά συγκεκριµένα στα πνευµατικά δικαιώµατα, η ουσιαστική εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας στα θέµατα της
πνευµατικής ιδιοκτησίας µε τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
πραγµατοποιήθηκε µε το ν. 2121/1993, ένα νόµο ιδιαιτέρως επιτυχηµένο που τυγχάνει, µάλιστα, ευρύτατης αποδοχής τόσο από
τον νοµικό κόσµο όσο και από τους άλλους εµπλεκόµενους φορείς.
Τo βασικό χαρακτηριστικό των δύο οδηγιών, που έρχονται να
τροποποιήσουν και σε κάθε περίπτωση να βελτιώσουν τον ως
άνω νόµο, είναι ότι µεγεθύνουν το διάστηµα προστασίας. Συγκεκριµένα, το άρθρο 3 του παρόντος νοµοσχεδίου προβλέπει την
αύξηση της διάρκειας προστασίας των δικαιωµάτων των ερµηνευτών ή των εκτελεστών καλλιτεχνών στα εβδοµήντα χρόνια
αντί των πενήντα που ίσχυε µέχρι σήµερα. Αυτή η τροποποίηση
αναµφίβολα ενισχύει κυρίως τους αδύναµους καλλιτέχνες που
έχουν µεταβιβάσει όλα τους τα δικαιώµατα και λαµβάνουν απειροελάχιστα πλέον από την εκµετάλλευση των έργων τους.
Στα άρθρα 4 και 5 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη δυνατότητα του ερµηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη να καταγγείλει τη
σύµβαση, µε την οποία έχει παραχωρηθεί στον παραγωγό η εκµετάλλευση των δικαιωµάτων αναπαραγωγής, διανοµής και διάθεσης στο κοινό των ερµηνειών. Αυτό θα ισχύει στην περίπτωση
που πενήντα χρόνια µετά την αρχική παρουσίαση ο παραγωγός
παύσει να παράγει επαρκή ποσότητα αντιγράφων του.
Μια ακόµα καινοτοµία του παρόντος είναι η δυνατότητα που
δίνεται στον ερµηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη, να αξιώσει τη
λήψη µιας ετήσιας συµπληρωµατικής αµοιβής ύψους 20% επί
των ακαθαρίστων εσόδων από το αποκλειστικό δικαίωµα διανοµής, αναπαραγωγής και διάθεσης του συγκεκριµένου φωνογραφήµατός του για το όλο χρονικό διάστηµα επέκτασης της
προστασίας των δικαιωµάτων του, ώστε να µπορέσει να επωφεληθεί πραγµατικά από την εν λόγω επέκταση.
Όπως προαναφέρθηκε, το κεφάλαιο Β’ του νοµοσχεδίου αφορά
την προστασία των λεγόµενων ορφανών έργων και αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς, καθώς αυτά συνδέονται άµεσα µε την πολιτιστική
µας κληρονοµιά. Ορφανά ονοµάζονται τα έργα που καλύπτονται
µεν από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, είναι όµως αγνώστου πατρός, συγγραφέως, δηµιουργού, ή ο τελευταίος δεν µπορεί να βρεθεί ώστε να χορηγήσει άδεια χρήσης τους.
Το παρόν νοµοσχέδιο ενσωµατώνοντας την οδηγία 28/2012,
δίνει στις βιβλιοθήκες, στα αρχεία, στους φορείς διαφύλαξης
κληρονοµιάς και σε άλλους φορείς υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος, κατάλληλο νοµικό πλαίσιο για την παροχή διαδικτυακής,
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διασυνοριακής πρόσβασης σε ορφανά έργα που περιέχονται
στις συλλογές τους. Τα ορφανά έργα είναι συνήθως βιβλία,
άρθρα από εφηµερίδες και περιοδικά και ταινίες που προστατεύονται από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Αποτελούν
µέρος συλλογών ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών και φορέων, ενώ ενδέχεται να µείνουν ανεκµετάλλευτα εάν δεν θεσπιστούν κοινοί
κανόνες, ώστε να καταστεί νοµικά εφικτή η ψηφιοποίηση και η
διαδικτυακή παρουσίασή τους.
Θεωρητικά, οποιοσδήποτε προβάλλει δηµοσίως τέτοιο περιεχόµενο, µπορεί να αχθεί ενώπιον των δικαστηρίων των κρατώνµελών για παραβίαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Μέχρι σήµερα, κάθε βιβλιοθήκη ή οργανισµός υποχρεούται πριν
την ψηφιοποίηση περιεχοµένου, να αναζητήσει ενδελεχώς τον δικαιούχο δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας κάθε έργου, ώστε
να λάβει σχετική άδεια χρήσης για την επεξεργασία και την παρουσίασή του στο κοινό. Εάν δεν βρισκόταν ο δικαιούχος, το έργο
παρέµενε ανεκµετάλλευτο, ενώ νοµική λύση µπορούσε να δοθεί
σε κάθε µια χώρα ξεχωριστά ανάλογα µε τους κανόνες πνευµατικής ιδιοκτησίας που ισχύουν σε αυτήν, παράγοντας έτσι µερικές
αποσπασµατικές και διαφορετικές µεταξύ τους εθνικές λύσεις.
Εξάλλου, η πανευρωπαϊκή πρόσβαση µπορεί να εξασφαλιστεί
µόνο µέσω ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
Η κίνηση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχεται ως απάντηση
στη µαζική ψηφιοποίηση περιεχοµένου που πραγµατοποιεί αυτήν
τη στιγµή στην άλλη όχθη του Ατλαντικού η GOOGLE.
Μια από τις πολλές βιβλιοθήκες που θα ωφεληθεί σηµαντικά
από τη νέα νοµοθεσία είναι η εξαιρετική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
«Europeana», ενώ σηµαντικά θα είναι τα οφέλη για ερευνητές και
πολίτες.
Αξίζει να αναφέρει κάποιος τη σχετική δήλωση του αρµόδιου
Επιτρόπου Μισέλ Βαρνιέ, αναφορικά µε την ιδιότητα και τη σπουδαιότητα της εν λόγω οδηγίας: «Η σηµερινή υιοθέτηση της οδηγίας για τα ορφανά έργα είναι ένα σηµαντικό επίτευγµα στις
προσπάθειές µας για τη δηµιουργία µιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Θα επιτρέψει την εύκολη διαδικτυακή πρόσβαση όλων των
πολιτών στην πολιτιστική κληρονοµιά µας. Η ταχεία και επιτυχής
έκβαση της νοµοθετικής διαδικασίας και η ευρεία συναίνεση στο
Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο, αποδεικνύουν ότι µε τη συνεργασία µπορούµε να συµφωνήσουµε µέτρα που εξασφαλίζουν την
καταλληλότητα των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
πνευµατική ιδιοκτησία στην ψηφιακή εποχή. Πέραν των άλλων
επιτευγµάτων, όπως το ευρωπαϊκό µνηµόνιο συνεννόησης για τη
διευκόλυνση της µαζικής ψηφιοποίησης των βιβλίων που βρίσκονται εκτός κυκλοφορίας, η παρούσα οδηγία είναι ένα ακόµη
βήµα για τη διευκόλυνση της διαδικτυακής πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόµενο».
Τέλος, θα ήθελα κι εγώ µε τη σειρά µου να τονίσω, προς άρση
των όποιων αµφιβολιών και αντιρρήσεων από πλευράς αντιπολίτευσης, ότι όλοι οι φορείς που εµπλέκονται µε την υπόθεση ορφανά έργα, είναι ουσιαστικά φορείς έµµεσα ή άµεσα
ελεγχόµενοι από το δηµόσιο, όπως είναι φυσικά και ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας που είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
Εποµένως η κατοχύρωση είναι πλήρης. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο κύριος Υπουργός, δεν πρόκειται σε καµµία
περίπτωση τα ορφανά έργα να προσφερθούν βορά σε ιδιωτικά
εµπορικά συµφέροντα, γιατί η προστασία τους πρέπει να είναι
πλήρης.
Ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Πάντζας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Θα µου
δώσετε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε; Οφείλω µία απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μήπως, κύριε
Υπουργέ, θέλετε να συγκεντρώσετε τις παρατηρήσεις σας; Είναι
λίγοι οι οµιλητές ακόµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Ούτε
µισό λεπτό δεν θα κάνω.
Σας ζητώ συγγνώµη, κύριε συνάδελφε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΔ’ - 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Δεν έχω αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Κύριε
συνάδελφε, επειδή πιστεύω ότι αδικείται και ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας µε τα όσα είπατε, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι ο ΟΠΙ -Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας- διαθέτει
από τα πλέον εξειδικευµένα στελέχη, προσωπικό µε εξειδίκευση
στην πνευµατική ιδιοκτησία και ερµηνεύει το νόµο µε επιστηµονική επάρκεια, µε αυτήν την επιστηµονική επάρκεια που διαθέτουν τα στελέχη του.
Βεβαίως, είναι δικαίωµα του καθενός που αµφισβητεί αυτές
τις ερµηνείες, να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
Θέλω να σας ενηµερώσω, ακόµη, ότι η διευθύντρια του Οργανισµού έχει διδακτορικό, έχει διδάξει σε πανεπιστήµια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για το συγκεκριµένο αντικείµενο και έχει
γράψει βιβλία και πολλά άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά.
Πρέπει, λοιπόν, να είµαστε λίγο προσεκτικοί, να µην αδικούµε
ανθρώπους που δουλεύουν και έχουν επιστηµονική επάρκεια.
Θεωρώ ότι απάντησα στο ερώτηµα σας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µου
δώσετε ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, κύριε συνάδελφε. Δεν µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι.
Θα παρακαλέσω και τον κύριο Υπουργό να ασκήσει το δικαίωµά
του µετά και να απαντήσει στα ερωτήµατα, διότι καταλαβαίνω ότι
και ο κάθε Βουλευτής έχει την ανάγκη να ανταπαντήσει.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Πάντζας και θα ακολουθήσει η κ. Ευσταθία Γεωργοπούλου - Σαλτάρη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπηρέτησα σχεδόν πενήντα ολόκληρα
χρόνια το θέατρο και τον κινηµατογράφο. Δεν θα µπορούσα, λοιπόν, να µην αναφερθώ στο χώρο της τέχνης και του πολιτισµού
που πλήττεται περισσότερο από όλους από την οικονοµική κρίση
και από τη µνηµονιακή πολιτική της Κυβέρνησής σας.
Πρόκειται για µία πολιτική που έχει οδηγήσει σε ασφυκτικό
κλοιό ανεργίας και οικονοµικής εξαθλίωσης όλους τους ανθρώπους του πολιτισµού, όλους αυτούς που βιώνουν µία πρωτόγνωρη κατάσταση στα όρια της ανθρωπιστικής καταστροφής.
Φυσικά, η Κυβέρνηση δεν δείχνει καµµία βιασύνη στο να βρει
τρόπους να αντιµετωπίσει την ανεργία των ανθρώπων του πολιτισµού που φτάνει στο 95% ή τη µαύρη και ανασφάλιστη εργασία
όσων από αυτούς εργάζονται.
Δεν δείχνει, ακόµη, καµµία βιασύνη να επιλύσει τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους προβλήµατα ή να διορθώσει τις
φορολογικές αδικίες που γίνονται εις βάρος τους.
Αντίθετα, µε ιδιαίτερη βιασύνη µάς φέρατε για ψήφιση ένα νοµοσχέδιο που ενσωµατώνει στο υπάρχον νοµικό καθεστώς δύο
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η µία οδηγία σχετίζεται µε την
πνευµατική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώµατα -για την
οποία, µάλιστα, απειλούµαστε µε πρόστιµο ως εκπρόθεσµη- και
η άλλη αφορά στα «ορφανά έργα».
Σ’ ό,τι αφορά την πρώτη οδηγία, δηλαδή την 77/2011, κρίνουµε θετική την επέκταση της πνευµατικής ιδιοκτησίας από τα
πενήντα στα εβδοµήντα χρόνια. Επίσης, είναι θετική η καταβολή
στους καλλιτέχνες της συµπληρωµατικής αµοιβής του 20%.
Δεν θα αναφερθώ εκτενέστερα στην παραπάνω οδηγία. Αντίθετα, θα ήθελα να σταθώ στη δεύτερη, την οδηγία 28/2012, σχετικά µε τα ορφανά έργα.
Γι’ αυτήν την οδηγία, κύριε Υπουργέ, έχουµε προθεσµία ενός
ακόµη έτους για να την ενσωµατώσουµε. Γιατί, λοιπόν, βιαζόσαστε; Όπως είπε και ο Καβάφης «Ας µην βιαζόµεθα, είν’ επικίνδυνον πράγµα η βία».
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση στόχος της οδηγίας είναι
η δηµιουργία ενός ενιαίου νοµικού πλαισίου για να είναι δυνατόν
µε κάθε νόµιµο τρόπο η αξιοποίηση των ορφανών έργων από πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και η δηµιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν µία επιγραµµική
πρόσβαση όλοι οι πολίτες στην πολιτιστική κληρονοµιά.
Επίσης, σύµφωνα µε το προοίµιο της οδηγίας, ο στόχος αυτός
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αποτελεί µία από τις κύριες δράσεις της εµβληµατικής πρωτοβουλίας µε τίτλο «Ψηφιακό Θεµατολόγιο για την Ευρώπη» και
περιλαµβάνει τις δράσεις που αφορούν στην άντληση οφελών
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από µία ψηφιακή ενιαία αγορά.
Βιάζεστε, λοιπόν, να θεσπίσετε κανόνες και µηχανισµούς που
θα επιτρέψουν στις αγορές να εκµεταλλευτούν οικονοµικά και
σε όφελός τους την πολιτιστική δηµιουργία και κληρονοµιά.
Κύριε Υπουργέ, µε πρόσχηµα το µνηµόνιο ή και χωρίς πρόσχηµα, όλα στις µέρες µας παραδίδονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως στην υγεία, στην παιδεία και παντού. Στους ιδιώτες
παραδίδεται και ο πολιτισµός αλλά και οι φορείς του που εκτοπίζονται, απαξιώνονται, συγχωνεύονται ή και καταργούνται. Βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µουσεία, αρχεία κ.λπ. παραδίδονται και αυτά σε πολιτιστικά ιδρύµατα διαφόρων οµίλων. Πρόκειται για τους φορείς χρήσης, δηλαδή, που αναφέρονται στην
οδηγία. Και µαζί µ’ αυτούς παραδίδετε και την ιδιαίτερα κερδοφόρα ψηφιοποίηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
Έτσι, εξηγείται, για παράδειγµα, το ενδιαφέρον του Ιδρύµατος
«Σταύρος Νιάρχος» να ψηφιοποιήσει τα αρχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης και άλλων δηµόσιων ή δηµοτικών βιβλιοθηκών και όχι
µόνο.
Επίσης, προκαλεί προβληµατισµό το γεγονός ότι όπως διατυπώνεται η οδηγία δεν απαγορεύει ρητά την εµπορική εκµετάλλευση των ορφανών έργων από τους φορείς χρήσης. Δηλαδή,
κύριε Υπουργέ, αφήνει παράθυρα.
Κύριε Υπουργέ, όταν µιλήσατε στην επιτροπή, όπως και σήµερα, αναφερθήκατε στις βάσεις δεδοµένων των Οργανισµών
Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωµάτων και µας παραπέµψατε στην
αιτιολογική έκθεση και στο παράρτηµα της οδηγίας µε πηγές.
Ωστόσο, η αιτιολογική έκθεση δεν έχει νοµική ισχύ, δεν δηµοσιεύεται σε ΦΕΚ και επιπλέον το παράρτηµα της οδηγίας µε τις
πηγές δεν έχει ενσωµατωθεί στο νοµοσχέδιο. Παρακαλούµε, λοιπόν, να ενσωµατώσετε το παράρτηµα στο νοµοσχέδιο, όπως άλλωστε σας προτείνει και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής.
Πέραν όλων αυτών, είναι απαράδεκτο ο φορέας που χρησιµοποιεί το ορφανό έργο να είναι ο ίδιος που θα κάνει την επιµελή
αναζήτηση, να είναι ο ίδιος που θα αποφαίνεται αν κάποιος είναι
δηµιουργός του έργου ή όχι, να είναι ο ίδιος που θα αποφασίζει
αν θα αποζηµιώσει το δηµιουργό ή όχι και µάλιστα στο µισό της
αποζηµίωσης που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Είναι, επίσης, απαράδεκτο να µη φέρνει καµµιά ευθύνη ο Οργανισµός
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας για τυχόν καταχρηστικές πρακτικές ή
λάθη κατά την αναζήτηση του δηµιουργού του ορφανού έργου.
Ο ΟΠΙ, όπως υπερτονίσατε στην επιτροπή, είναι φορέας υπό δηµόσιο έλεγχο. Σε αυτόν, λοιπόν, το φορέα δίνετε απλά το ρόλο
του διεκπεραιωτή.
Κύριε Υπουργέ, είναι φανερό ότι η συγκεκριµένη οδηγία εγείρει πλήθος προβληµατισµών. Αυτός είναι και ο λόγος που υπήρξαν σοβαρές ενστάσεις από όλους τους ενδιαφερόµενους
φορείς.
Κλείνοντας θα ήθελα να σας πω το εξής. Επειδή µέσα σ’ αυτήν
την Αίθουσα χρησιµοποιείται συχνά η λέξη «θέατρο», «θεατρίνοι», «θεατρίνος» κ.λπ. -κατά το δοκούν, βέβαια- σας πληροφορώ, κυρίες και κύριοι, ότι το θέατρο είναι ένα µεγάλο σχολειό.
Είναι πανεπιστήµιο. Δίνει στον άνθρωπο αξίες, ιδέες, όραµα, πολιτισµό, τέχνη, δηµοκρατία. Αντιθέτως, τα κόµµατα που κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο τα τελευταία σαράντα χρόνια δεν έδωσαν
στο λαό µας τίποτα από όλα αυτά που ανέφερα προηγουµένως,
παρά µόνο χρεοκοπία, απάτη και διαπλοκή µεγάλη. Φροντίστε,
λοιπόν, να µη χρησιµοποιείτε τον όρο «θέατρο» στις οµιλίες σας
µέσα στη Βουλή των Ελλήνων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη και µετά η κ.
Βαµβακά.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα καλούµαστε να τοποθετηθούµε επί του νοµοσχεδίου για την πνευµατική ιδιοκτησία
και τις επιτρεπόµενες χρήσεις ορφανών έργων µέσω της ενσωµάτωσης δύο οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012, καθώς και την τροποποίηση του ν. 2121/1993.
Η ουσιαστική και πληρέστερη νοµοθετική θωράκιση της πνευµατικής ιδιοκτησίας αποτελεί πρώτης προτεραιότητας ζήτηµα
για τον ΣΥΡΙΖΑ, θωράκιση που θα διασφαλίζει το χθες, το σήµερα και το αύριο της καλλιτεχνικής δηµιουργίας ως όρος για
την ισόρροπη ανάπτυξη και συµµετοχή στο διεθνές γίγνεσθαι
του νεοελληνικού πολιτιστικού πλούσιου προϊόντος µας.
Σε περιόδους, όµως, δηµοκρατικής συρρίκνωσης, υποχώρησης της εθνικής κυριαρχίας και οικονοµικής αποδιάρθρωσης εις
βάρος των δυνάµεων της εργασίας καθίσταται αναγκαία η ολόπλευρη υποστήριξη και διασφάλιση του προϊόντος της εργασίας
των δηµιουργών και όσων συµβάλλουν στη δηµιουργία του πνευµατικού έργου, υποστήριξη απέναντι στα µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα, στην έλλειψη ενηµέρωσης της κοινωνίας, στη σχεδόν
καθολική ανεργία ή υποαπασχόληση που διαπερνά την πλειοψηφία του καλλιτεχνικού κόσµου.
Η δηµιουργική και καλλιτεχνική συνεισφορά ως αποτέλεσµα
ενός καθηµερινού µόχθου πρέπει να αντιµετωπίζεται ολοκληρωµένα ως εργασία και να προστατεύεται ως τέτοια από την πολιτεία.
Η νοµοθετική προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας αναγνωρίζει
στο φυσικό παραγωγό της δηµιουργίας το δικαίωµα κτήσης εσόδων από την εµπορική διάθεση αυτής αλλά και το δικαίωµα του
καθορισµού τής χρήσης κάθε πνευµατικής δηµιουργίας.
Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η διασφάλιση των εισοδηµάτων στο
παρόν αλλά και στο µέλλον των δηµιουργών και όσων συµπράττουν στη δηµιουργία, ακόµα περισσότερο σήµερα που στην πατρίδα µας έχει συντριβεί το µεγαλύτερο µέρος αυτών από την
εφαρµοζόµενη νεοφιλελεύθερη οικονοµική πολιτική.
Είναι πολύ σηµαντικό για τη δηµοκρατία ότι πλήθος καλλιτεχνών µετά το πραξικοπηµατικού χαρακτήρα από τη µεριά της Κυβέρνησης κλείσιµο της ΕΡΤ, είχαν το δικαίωµα να επικαλεσθούν
την απαγόρευση χρήσης του αρχείου τους από οποιονδήποτε
µελλοντικό οπτικοακουστικό φορέα, πλην της ΕΡΤ, δείχνοντας
έµπρακτα την καθολική αντίθεσή τους στην πολιτιστική βαρβαρότητα και αναδεικνύοντας όλους τους προβληµατισµούς τους
για το πώς θα εξελιχθεί στο µέλλον η διαχείριση του αρχειακού
πολιτιστικού θησαυρού της ΕΡΤ.
Με βάση τα ως άνω προκύπτει ότι αυτοτελώς η χρονική επιµήκυνση που προβλέπεται για τη διάρκεια προστασίας στο Α’ Κεφάλαιο στα άρθρα 2 και 3 από τα πενήντα στα εβδοµήντα χρόνια,
κινείται γενικώς σε θετική κατεύθυνση.
Όµως βλέπουµε το δέντρο ως αναπόσπαστο κοµµάτι του δάσους. Στην υφιστάµενη νοµοθετική πρωτοβουλία και συγκεκριµένα στο Α’ Κεφάλαιο, διακρίνονται θετικά βήµατα, αλλά δεν
προστατεύεται επαρκώς ο εκάστοτε δηµιουργός από προηγούµενες συµβάσεις µε µεγάλες εταιρείες που προέβλεπαν εφάπαξ
αµοιβή για τα πρώτα πενήντα χρόνια, καθότι περιορίζεται αποκλειστικά στα χρόνια της επιµήκυνσης. Συνεπικουρικά, όπως
αναφέρεται και στο άρθρο 4, φαίνεται να αποκλείονται όσοι
έχουν συνάψει σύµβαση παραχώρησης αποκλειστικής εκµετάλλευσης µε τον παραγωγό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει µέσα από έναν ανοιχτό διάλογο µε την κοινωνία ένα νοµοθετικό πλαίσιο που θα προωθεί την ακόµα µεγαλύτερη και ουσιαστικότερη διασφάλιση των δικαιωµάτων και
εσόδων των δηµιουργών από την εµπορική διάθεση και εκµετάλλευση του πνευµατικού τους έργου. Η αναφορά µας στη γόνιµη
για την ίδια τη λειτουργία της δηµοκρατίας διαδικασία, που προηγήθηκε της ψήφισης του ν. 2121/1993, γίνεται ακριβώς επειδή
πιστεύουµε βαθιά στην προστιθέµενη αξία που προσδίδει στο νοµοθετικό αποτέλεσµα ο επαρκής δηµόσιος διάλογος.
Είµαστε απέναντι σε όλες τις επιδιώξεις που προωθούνται από
πολλές πλευρές µικροπολιτικών και οικονοµικών συµφερόντων
για τη δηµιουργία πνεύµατος κοινωνικού αυτοµατισµού απέναντι
στην πνευµατική δηµιουργία, αλλά και εν γένει αγωνιζόµαστε
ενάντια στη νεοφιλελεύθερη καταρρέουσα ιδεολογία του δόγµατος «πόλεµος εναντίον όλων».
Για το δεύτερο κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στα ορφανά
έργα, έχουµε σηµαντικότατες αντιρρήσεις, οι οποίες έχουν αναφερθεί ενδελεχώς και από άλλους συναδέλφους µου από το ΣΥΡΙΖΑ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θέλω να αναφέρω ότι η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς που περιλαµβάνει και τη διαχείριση των ορφανών έργων,
είναι πολύ σοβαρό και σηµαντικό ζήτηµα και πρέπει να οργανωθεί µε τέτοιον τρόπο, σε εθνικό επίπεδο, που να διασφαλίζει το
δηµόσιο χαρακτήρα στην πρόσβαση και τη χρήση αυτών σε κάθε
πολίτη, καθώς και τη µη δυνατότητα για έµµεση ή άµεση κερδοφορία από αυτά. Να αποτραπεί η µετατροπή αυτής της ενέργειας σε πεδίο πελατειακών συναλλαγών και εξυπηρέτησης
µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, είτε στο πεδίο της οικονοµικής
εκµετάλλευσης είτε στο πεδίο της επικοινωνιακής προβολής για
την απόκρυψη άλλων δραστηριοτήτων τους.
Εστιάζοντας στο άρθρο 7 του κεφαλαίου Β’, διαφαίνεται ότι
είναι τουλάχιστον έωλος ο τρόπος καθορισµού των κατάλληλων
πηγών και ο έλεγχος αυτών. Επιπλέον, ορίζεται ότι ο Οργανισµός
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας δεν φέρει ευθύνη για τον καθορισµό
των κατάλληλων πηγών για τη διενέργεια της καλόπιστης επιµελούς αναζήτησης από τους φορείς χρήσεις ορφανών έργων.
Προκύπτουν εποµένως δύο µεγάλα ερωτηµατικά: Πρώτον,
όσον αφορά στο σαφή καθορισµό των πηγών για τη διενέργεια
της καλόπιστης επιµελούς αναζήτησης και, δεύτερον, για το ζήτηµα της ευθύνης που ουσιαστικά είναι στον αέρα για τον έλεγχο
της λειτουργίας αυτών.
Επίσης, στο ίδιο άρθρο εγείρει σηµαντικότατους προβληµατισµούς το γεγονός ότι ο ίδιος φορέας που χρησιµοποιεί το έργο,
είναι αποκλειστικά ο αρµόδιος για να αξιολογήσει και τελικά να
κρίνει για την εγκυρότητα των ισχυρισµών κάποιου τρίτου. Να
κρίνει, δηλαδή, αν είναι ή όχι ο δηµιουργός ενός ορφανού έργου
και αν εν τέλει θα αποζηµιώσει τον εκάστοτε δηµιουργό ή όχι και
µάλιστα µε επαχθέστερους όρους από αυτούς που προβλέπει ο
νόµος.
Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω µία γενική αναφορά για το περιβάλλον µέσα στο οποίο συζητάµε, για το ζήτηµα δηλαδή της
προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Τα τελευταία τέσσερα
µνηµονιακά χρόνια της εσωτερικής υποτίµησης, οι ονοµαστικές
αµοιβές της εξαρτηµένης και µη φανερά εξαρτηµένης εργασίας
σε όλους τους κλάδους, έχουν αποµειωθεί από 30% σε 60% και
οι συντάξεις εξίσου.
Στον καλλιτεχνικό κόσµο καταγράφονται τα ίδια και χειρότερα
ποσοστά, καθώς και τεράστια ανεργία και επισφάλεια. Ενδεικτικά
αναφέρεται –και αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ- ότι η ανεργία των ηθοποιών εκτιµάται στο 95%, ενώ οι εικαστικοί δεν µπορούν πλέον να ζήσουν από το επάγγελµά τους και
σε αυτούς έχουν προστεθεί και οι απολυµένοι εικαστικοί από τα
ΕΠΑΛ.
Όλες οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες για αντίστοιχα θέµατα
πρέπει να έχουν στον πυρήνα τους ότι οι εργαζόµενοι του πνεύµατος βιώνουν, όπως όλοι οι εργαζόµενοι και αυτοαπασχολούµενοι αυτής της χώρας, µία τραγική κατάσταση όσον αφορά
στην αξιοπρεπή τους διαβίωση και την εξασφάλιση των δικαιωµάτων που µε το στράγγισµα της ψυχής και του νου τους δικαιούνται να απολαµβάνουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Βαµβακά. Θα ακολουθήσει ο κ. Κόνσολας.
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να συνεχίσουµε τη συζήτησή µας στην Ολοµέλεια για το
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού που ενσωµατώνει τις
ευρωπαϊκές οδηγίες 77/2011 και 28/2012 στο Ελληνικό Δίκαιο και
την τροποποίηση του ν.2121/1993 για την πνευµατική ιδιοκτησία.
Ο πολιτισµός για όλες τις χώρες έχει σηµαντική αξία, µιας και
είναι η ιστορική αναφορά κάθε χώρας. Ιδιαίτερα για τη χώρα µας
ο πολιτισµός αποτελεί την αρχή παιδείας όλων των Ελλήνων, όπου
και να βρίσκονται, από αρχαιοτάτων χρόνων. Είµαστε η βάση πο
λιτισµού για πολλές χώρες του δυτικού κόσµου. Μαζί µε τη δηµιουργία των έργων κάθε δηµιουργού συνεχίζεται και η ανάγκη
προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας και των δικαιωµάτων
του.
Το νοµοσχέδιο για την πνευµατική ιδιοκτησία που συζητάµε
σήµερα, όπως έχουµε ήδη επισηµάνει και στην επιτροπή στην
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πρώτη συνεδρίαση, είναι ανεπαρκές. Έχουµε δει πολλές διαβουλεύσεις να γίνονται για τα «µάτια του κόσµου», έτσι ώστε να νοµιµοποιήσουν προειληµµένες αποφάσεις.
Οι καλλιτέχνες πρέπει να έχουν την εύλογη αµοιβή που τους
αναλογεί για κάθε δηµόσια χρήση του πνευµατικού τους έργου.
Υπάρχουν πανίσχυρες εταιρείες που εξαναγκάζουν σε επαχθείς
συµφωνίες τους καλλιτέχνες, κερδίζοντας από το έργο τους, καπηλευόµενοι τον κόπο τους, ενώ οι ίδιοι οι δηµιουργοί δεν εισπράττουν το µέρος που τους αναλογεί. Είναι αναµφίβολα
θετικό το ότι η διάρκεια των πνευµατικών δικαιωµάτων στους
εκτελεστές και στους ερµηνευτές, στα φωνογραφήµατα αλλά
και σε άλλες κατηγορίες δηµιουργών, επεκτείνεται από τα πενήντα στα εβδοµήντα χρόνια.
Στην Αµερική η διάρκεια προστασίας, όµως, όπως γνωρίζετε,
είναι ενενήντα χρόνια και αυτό πρέπει να το κοιτάξουµε.
Δίνεται η δυνατότητα στους καλλιτέχνες που αµείφθηκαν εφάπαξ για ένα φωνογράφηµα να µπορούν να παίρνουν το 20% των
εσόδων από τις πωλήσεις των έργων τους, αλλά οι ευνοϊκές συνέπειες υπονοµεύονται από το γεγονός πως η δυνατότητα του
20% παραχωρείται µετά από πενήντα ολόκληρα χρόνια.
Στο µεταξύ, οι εταιρείες έχουν αποκοµίσει το µερίδιο του λέοντος εκµεταλλευόµενες την ανοχή που επιδεικνύει η ισχύουσα
νοµοθεσία σε βάρος του καλλιτέχνη. Θα ήθελα µια απάντηση
σχετικά µε τον τρόπο που θα έχουν πρόσβαση οι καλλιτέχνες
στα οικονοµικά βιβλία των εταιρειών διανοµής.
Όπως βλέπουµε, τα πνευµατικά δικαιώµατα των φωνογραφηµάτων εξακολουθούν να είναι για επιπλέον είκοσι χρόνια υπό τον
έλεγχο εταιρειών, οι οποίες θα καρπώνονται το 80% των εσόδων
από αυτά. Το θεωρείτε δίκαιο αυτό;
Θα ήθελα να σταθώ στο άρθρο 7 του παρόντος νοµοσχεδίου.
Η διαδικασία καλόπιστης και επιµελούς αναζήτησης για την ταυτοποίηση ενός έργου ως ορφανού όπως προβλέπεται να υλοποιείται, θεωρούµε πως δεν απεικονίζει τους χαρακτηρισµούς
«καλόπιστος» και «επιµελής». Αφήνει µάλιστα ένα ανοιχτό παράθυρο για ενδεχόµενες καταχρηστικές πρακτικές. Σας το ανέφερα
αυτό και στην επιτροπή, αλλά δεν πήρα καµµία ικανοποιητική
απάντηση.
Συγκεκριµένα, στις κείµενες διατάξεις του άρθρου 7, προβλέπεται πως ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας µέσω του Διοικητικού Συµβουλίου του είναι αρµόδιος να καθορίζει ως
κατάλληλες πηγές αναζήτησης των δηµιουργών τού έργου ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι θα φέρουν εις πέρας την αναζήτηση για
λογαριασµό του ενδιαφερόµενου φορέα. Επίσης, ανέφερα ότι
δεν αποσαφηνίζεται ποιος θα είναι ο φορέας αναζήτησης, µε
αποτέλεσµα να µη θωρακίζεται ο καλόπιστος χαρακτήρας που
θέλουµε όλοι µας.
Θεωρούµε πως η διαδικασία χαρακτηρισµού των ορφανών
έργων δεν θα πρέπει να εποπτεύεται από τον άµεσο ενδιαφερόµενο φορέα, καθώς προκύπτει σύγχυση αρµοδιοτήτων. Και παραθέτω µία ρητορική ερώτηση επί της ευκαιρίας: Υπάρχει άραγε
κάποιο δικαιικό σύστηµα στο οποίο νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, όπως ο ΟΠΙ, δρουν για λογαριασµό του κράτους και
χωρίς ευθύνες;
Επιπρόσθετα, µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναζήτησης
σε περίπτωση λάθους ή πληµµελούς αναζήτησης, ο δηµιουργός
µπορεί να υποβάλει ένσταση στο φορέα που χρησιµοποιεί το έργο
και να εισπράξει, αν αποδειχθεί πως έχει δίκιο, µόνο τη µισή από
το νόµο προβλεπόµενη αµοιβή.
Αν συνδυάσουµε τις δύο αυτές παραγράφους, βγαίνει το εξής
συµπέρασµα: Σε περίπτωση πληµµελούς αναζήτησης ο ΟΠΙ αφ’
ενός δεν θα έχει καµµία ευθύνη και αφ’ ετέρου ο δικαιούχος θα
λάβει µόνο τη µισή αµοιβή.
Εποµένως µε τις συγκεκριµένες διατάξεις θα δηµιουργηθεί το
οικονοµικό κίνητρο, ώστε η καλόπιστη αναζήτηση να µετατραπεί
σε πληµµελή αναζήτηση µε µόνο ζηµιωµένο το δηµιουργό του
έργου. Θέλετε, λοιπόν, να πιστέψουµε πως οι φορείς δεν θα βαπτίσουν ορφανό ό,τι τους επιτρέπει ο νόµος;
Σε ό,τι αφορά το θέµα του διαλόγου που υποσχεθήκατε στην
επιτροπή, θα πρέπει να γίνει. Το διάλογο τον θεωρούµε απαραίτητο, αλλά θέλουµε να συµµετάσχουν και εκπρόσωποι καλλιτεχνικών και πνευµατικών φορέων από όλη τη χώρα. Θα πρέπει να
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τους ακούσουµε, γιατί είναι οι κυρίως ενδιαφερόµενοι και µόνο
εκείνοι µπορούν να µας εκθέσουν τα προβλήµατα που θα τους
δηµιουργήσει η συγκεκριµένη οδηγία στην εναρµόνισή της µε το
Ελληνικό Δίκαιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Κόνσολας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα προεκτείνεται µια ενδιαφέρουσα συζήτηση εκείνης
που είχε εξελιχτεί στην αρµόδια Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, όπου καταθέσαµε προτάσεις και ιδέες σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα και την προσαρµογή της ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας στην ελληνική νοµοθεσία.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να επισηµάνω από την αρχή ότι πολλοί από εµάς κατέθεσαν προτάσεις
και ιδέες σχετιζόµενες µε το νοµοθέτηµα αυτό.
Για παράδειγµα µίλησαν κάποιοι από τους συναδέλφους για
την κοινωνική ασφάλιση των καλλιτεχνών, για τα ζητήµατα που
αφορούν αποµονωµένες περιοχές και την χρήση της µουσικής
µέσα από ραδιόφωνα ή από τα πολυµέσα, όπου φορολογούνται
ή επιβάλλονται πρόστιµα. Δεν είναι δυνατόν να αντέξει η ελληνική κοινωνία αυτή την ώρα.
Άρα, είναι σχετικές παράµετροι που θα πρέπει, όπως είπε και
ο Υπουργός µας, να συζητηθούν σε δεύτερη συνεδρίαση ευρύτερα για τον πολιτισµό στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.
Σε ό,τι αφορά στα πνευµατικά δικαιώµατα επιτρέψτε µου, αξιοποιώντας το κείµενο, να επισηµάνουµε κάποια ζητήµατα που
αφορούν και τη χώρα µας ιδιαίτερα. Είναι µια χώρα µε πλούσια
πολιτιστική κληρονοµιά. Μια χώρα µε ευαισθησίες στον πολιτισµό, στην πολιτιστική ταυτότητα, µια χώρα πνευµατικών ανθρώπων, µεγάλων δηµιουργών πνευµατικών και καλλιτεχνικών έργων
που άφησαν ισχυρό το αποτύπωµα στην ιστορία της τέχνης και
του πολιτισµού, κυρίως όµως στις ψυχές των ανθρώπων. Αυτό
θέλω να επισηµάνω. Κάθε µεγάλο έργο εκεί ακριβώς κατοικεί:
στις ψυχές των ανθρώπων.
Είπατε, για παράδειγµα, πολλοί από εσάς, καθώς και ο Υπουργός, για τον Εθνικό Ύµνο. Μα, πολλά έργα είναι περιχαραγµένα
στην ψυχή µας, στο µυαλό µας. Εξυψώνουν δηµιουργικά, δυναµικά, συνδέονται µε την πνευµατική µας υπόσταση, ανάταση και
µε τη δηµιουργική διάθεση των Ελλήνων που όλα αυτά τα χρόνια
έχουν αποτυπώσει µε την καλλιτεχνική τους δηµιουργία.
Συζητάµε, λοιπόν, σήµερα ένα σχέδιο νόµου για την ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο των οδηγιών 2011/77 για τη διάρκεια
προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων συγγενικών δικαιωµάτων της οδηγίας 2012/28 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 σχετικά µε τις επιτρεπόµενες χρήσεις ορφανών έργων. Ουσιαστικά επιχειρούµε µια βέλτιστη τροποποίηση του ν.2121/93
για τα πνευµατικά δικαιώµατα.
Η τροποποίηση αυτή είναι απαραίτητη, προκειµένου να αποσαφηνιστούν κενά που υπάρχουν και να καταστούν σαφείς κάποιες διατάξεις σχετικά µε την προστασία της πνευµατικής
ιδιοκτησίας σε βάθος χρόνου, αλλά και για τα λεγόµενα ορφανά
έργα, πολλά από τα οποία συνδέονται µε την παράδοσή µας, µε
την ίδια την υπόσταση των Ελλήνων.
Ταυτόχρονα, βέβαια, πετυχαίνουµε και την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τα ισχύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι
ζητήµατα που έθιξε η κ. Καραµανλή στην εισήγησή της πολύ λεπτοµερώς και δεν θέλω να επεκταθώ σ’ αυτά. Επιγραµµατικά
όµως επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε κάποιες από τις παραµέτρους του νοµοσχεδίου, όπως για παράδειγµα στο πέρας του
ορίου της χρονικής διάρκειας. Υπήρχε πάντα ο αντίλογος ότι το
πνευµατικό και καλλιτεχνικό δεν αποδιδόταν στο κοινό, µε την
έννοια του να του είναι προσβάσιµο, αλλά αποτελούσε κτήµα επιχειρηµατικών συµφερόντων που δραστηριοποιούνταν στον
τοµέα του πολιτισµού, της προβολής και προώθησης καλλιτεχνικών έργων, οι οποίες είχαν την αποκλειστική ευθύνη της διάθεσης και προσφοράς στο κοινό.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι η σχετική προσθήκη στο άρθρο 52 αποτε-
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λεί έναν εξισορροπητικό παράγοντα σε όλη αυτήν τη συλλογιστική στην οποία αναφέρθηκε και η κ. Καραµανλή και οι άλλοι
συνάδελφοι στην Αίθουσα αυτή. Κατά κύριο λόγο όµως αυτό που
πιστεύω εγώ είναι ότι πρέπει να προστατευθούν τα δικαιώµατα
των δηµιουργών αλλά και η αξία κάθε πνευµατικού ή καλλιτεχνικού έργου.
Τα ζητούµενα αυτά επιτυγχάνονται µόνο µε την προβολή και
διάθεση του έργου στο κοινό, στους πολίτες δηλαδή. Υπάρχουν
περιπτώσεις που σηµαντικά έργα δεν είναι προσβάσιµα. Οι εταιρείες ή πολιτιστικές επιχειρήσεις για εµπορικούς λόγους ή για
λόγους που άπτονται άλλων επιλογών, δεν προβάλλουν ή δεν καθιστούν κάποια έργα προσβάσιµα στο κοινό.
Αυτή τη στρέβλωση έρχεται να αντιµετωπίσει η διάταξη που
προστίθεται στο άρθρο 52 του ν.2121/93. Σύµφωνα µε αυτήν,
συγκεκριµένα την παράγραφο 4, δίνεται η δυνατότητα στους δηµιουργούς να ανακτούν τα δικαιώµατα που έχουν µεταφέρει σε
παραγωγούς, αν οι τελευταίοι δεν καθιστούν προσβάσιµα τα
έργα στο κοινό.
Σχετικά µε το άρθρο 2, θα έλεγα ότι ο στόχος της οδηγίας δεν
είναι να θεωρηθούν ο συνθέτης και ο στιχουργός ως συνδηµιουργοί. Αυτό κατά την ευρεία έννοια έχει κατακτηθεί και αναγνωρίζεται. Σκοπός της οδηγίας είναι η προστασία των πνευµατικών
δικαιωµάτων τους στα λεγόµενα έργα συνεργασίας. Τα έργα συνεργασίας είναι κάτι το διαφορετικό σε σχέση µε τα έργα που
χαρακτηρίζονται ως σύνθετα έργα. Έργο συνεργασίας είναι η
σύµπραξη δύο δηµιουργών, ενός συνθέτη, ενός στιχουργού,
ενός ερµηνευτή ή δύο ερµηνευτών. Με την οδηγία που ενσωµατώνουµε στο Ελληνικό Δίκαιο, οι δηµιουργοί είναι συνδικαιούχοι
του περιουσιακού και ηθικού δικαιώµατος πάνω στο πνευµατικό
ή καλλιτεχνικό έργο.
Θα ήθελα να αναφερθώ και στις διατάξεις που αφορούν τα θεωρούµενα ως ορφανά έργα.
Είναι πολύ σηµαντική αυτή η εναρµόνιση του θεσµικού νοµοθετικού πλαισίου µε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, αγαπητές κι αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν αναφερθεί και άλλοι συνάδελφοι σε αυτό
το θέµα, καθώς πρέπει να µείνουν ζωντανά και προσβάσιµα στο
κοινό, να διασωθούν, αυτά τα έργα.
Ξέρετε, κατάγοµαι από µία νησιωτική περιοχή, τη Δωδεκάνησο. Είναι ένας τόπος µε πλούσιο πολιτισµό και λαϊκή παράδοση. Υπάρχει ένα πλήθος «ορφανών» έργων -όπως τα αποκαλούµε- µε την έννοια, δηλαδή, ότι δεν είναι γνωστή η ταυτότητα
των δηµιουργών αυτών των έργων. Μέχρι στιγµής το υπάρχον
νοµοθετικό πλαίσιο ήταν ελλιπές και προβληµατικό, το γνωρίζουµε όλοι, αναφερθήκατε πολλοί από εσάς.
Πολλά από αυτά τα έργα δεν ψηφιοποιούνταν, δεν διασφαλιζόταν η πρόσβαση από το κοινό, δεν διασφαλιζόταν η ιστορική
τους συνέχεια. Βρίσκονταν στη δικαιοδοσία διαφόρων φορέων
πολιτιστικών δηµοσίου ή αυτοδιοίκησης, φορέων πολιτισµού,
που απέφευγαν πολλές φορές να καταστήσουν προσβάσιµα στο
κοινό µέσα από την ψηφιοποίησή τους, φοβούµενοι αφ’ ενός το
ασαφές πλαίσιο για τα πνευµατικά δικαιώµατα αλλά και το ενδεχόµενο να εµφανιστεί κάποιος που θα εγείρει δικαιώµατα για
αξιώσεις πάνω σε αυτά τα έργα. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι εδώ
δίνεται µία λύση στο αδιέξοδο. Είναι θετικό το γεγονός ότι προσδιορίζεται η έννοια των ορφανών έργων, προκειµένου να τερµατιστεί η ασάφεια, αλλά γίνεται και προσπάθεια να δηµιουργηθεί
ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για την έρευνα και τον εντοπισµό δηµιουργών, αν υπάρχουν.
Το πιο σηµαντικό, όµως, είναι, ότι µε τη σταδιακή ψηφιοποίηση
των ορφανών έργων, δίνεται πρόσβαση στο κοινό σε µία πηγή
µοναδικού πνευµατικού και καλλιτεχνικού πλούτου, διασώζεται
η πολιτιστική και πνευµατική κληρονοµιά και µένει ζωντανή η
λαϊκή µας παράδοση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πολλά χρόνια στην Ελλάδα
ο τοµέας των πνευµατικών δικαιωµάτων, η προστασία των περιουσιακών και ηθικών δικαιωµάτων καλλιτεχνών, δηµιουργών,
ήταν ένα γράµµα κενό περιεχοµένου. Ακόµα και ο νόµος του ’93
δεν κάλυπτε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Οι δηµιουργοί αδικήθηκαν και περιθωριοποιήθηκαν, εξοβελίστηκαν από τα ίδια τους
τα έργα. Το χειρότερο είναι ότι υπήρξαν έργα που κάποιοι κατα-
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δίκασαν στην αφάνεια. Καταδικάστηκαν, δηλαδή, τα ίδια τα έργα
στην αφάνεια, εµπόδισαν κάποιοι την πρόσβαση σε αυτά και δεν
ήταν διαθέσιµα στο κοινό. Αυτά τα ζητήµατα έρχεται να τα αντιµετωπίσει αποφασιστικά το νοµοσχέδιο.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να υπενθυµίσω, ότι επειδή
ο πολιτισµός δεν τελειώνει σε µία συνεδρίαση, µετά από αυτήν
την ψήφιση του νοµοσχεδίου –το οποίο είναι πολύ σηµαντικό- περιµένουµε και την ανακοίνωση της συνεδρίασης της Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων, σε συνεργασία µε τον Υπουργό, για τα
ζητήµατα πολιτισµού και κυρίως πολιτιστικής πολιτικής, που έχει
ανάγκη ο τόπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο συνάδελφο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 22 Νοεµβρίου του 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 267/19-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Λαµπρόπουλου προς τoν Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
σχετικά µε την κατασκευή του τµήµατος «Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα» της Ολυµπίας Οδού.
2. Η µε αριθµό 276/19-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς –
Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ευστάθιου Παναγούλη προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την οµολογία του γραφείου εσωτερικού ελέγχου του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου
ότι το ελληνικό µνηµόνιο του 2010 δεν πληρούσε τους όρους του
καταστατικού του Ταµείου.
3. Η µε αριθµό 271/19-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ιωαννίνων του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μιχαήλ Κασσή προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
ανάγκη ένταξης του Νοµού Ιωαννίνων στην Α’ ζώνη για το επίδοµα του πετρελαίου θέρµανσης.
4. Η µε αριθµό 283/19-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Σερρών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Αρτέµιου
Ματθαιόπουλου προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την αύξηση της ανεργίας και την ανάγκη ύπαρξης προϋποθέσεων για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
5. Η µε αριθµό 273/19-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Εύβοιας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Αναγνωστάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
κατάργηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του
άρθρου 70α .
6. Η µε αριθµό 280/19-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κουµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους
εργαζόµενους της «Olympic Handling».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής).
1. Η µε αριθµό 268/19-11-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς
τoν Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση του κόστους
των ανεξάρτητων αρχών.
2. Η µε αριθµό 277/19-11-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
– Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δέσποινας Χαραλαµπίδου
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην έγκριση αιτήσεων συνταξιοδότησης ασφαλισµένων µητέρων ανήλικων τέκνων.
3. Η µε αριθµό 284/19-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Κούζηλου προς τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Αιγαίου και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αύξηση ανεργίας των Ελλήνων ναυτικών.
4. Η µε αριθµό 274/19-11-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης
Μάρκου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµα-
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τικής Αλλαγής, σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη όδευση του Αδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) από τα Τενάγη Φιλίππων.
5. Η µε αριθµό 256/18-11-2013 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Οδυσσέα Βουδούρη προς τον
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το «Ανάκτορο
του Νέστορος» στην Πύλο.
Τον λόγο έχει τώρα ο κύριος Υφυπουργός για οκτώ λεπτά.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι σύντοµος.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο ενσωµατώνει στο Εθνικό µας Δίκαιο δύο ευρωπαϊκές οδηγίες, σχετικά µε την πνευµατική ιδιοκτησία και τα δικαιώµατα που
αυτή συνεπάγεται. Ήδη παρουσιάστηκαν διεξοδικά οι λεπτοµέρειες του νοµοσχεδίου τόσο από τον Υπουργό κ. Παναγιωτόπουλο όσο και από την εισηγήτρια της Πλειοψηφίας κ.
Καραµανλή. Ακούστηκαν πολύ καλές προτάσεις και υπήρξε πολύ
καλό κλίµα από πολλούς συναδέλφους.
Θέλω σε αυτό το σηµείο να σταθώ και να εξάρω αυτόν τον
εποικοδοµητικό διάλογο, ο οποίος έγινε στο πλαίσιο της επεξεργασίας του νοµοσχεδίου, τόσο στην αρµόδια επιτροπή όσο και
στην Ολοµέλεια σήµερα.
Από τους συναδέλφους κυρίους Βουλευτές ακούστηκαν όπως είπα πριν- πολύ καλές προτάσεις, όπως για παράδειγµα η
πρόταση για το εθνικό αρχείο δισκογραφίας, που ήδη ο Υπουργός δεσµεύθηκε κι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία.
Αυτή είναι µία ακόµη απόδειξη ότι παρά τις όποιες διαφωνίες
µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων, που είναι βεβαίως υπαρκτές,
ουσιαστικές, θεµιτές και αναγκαίες, υπάρχουν πεδία συνεννόησης, συνεργασίας και σύνθεσης. Πιστεύω ότι όπου µας δίνεται
αυτή η δυνατότητα, οφείλουµε να την αξιοποιούµε στο έπακρο
και να την προβάλλουµε ως απόδειξη ότι έχουµε τη βούληση εκεί
όπου όντως µπορούµε να φτάσουµε σε µία συναντίληψη, να το
κάνουµε χωρίς άλλες σκέψεις και χωρίς άλλες στοχεύσεις. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θέµα της πνευµατικής ιδιοκτησίας και
των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτήν, ένας τέτοιος διαρκής κι εποικοδοµητικός διάλογος είναι απαραίτητος.
Αυτό αποδεικνύεται πρώτα απ’ όλα από το ίδιο το περιεχόµενο
του νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα, το οποίο έρχεται επτά
χρόνια µετά την τελευταία σχετική νοµοθετική ρύθµιση -δηλαδή
το ν.2121/1993, που πραγµατικά κατά κοινή οµολογία ήταν και
είναι ένας πολύ καλός νόµος και µάλιστα είχε ψηφιστεί τότε οµόφωνα- να προσθέσει είκοσι ακόµη έτη στην περίοδο προστασίας
των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Τέτοιες αλλαγές είναι φυσικό να συµβαίνουν προς την οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς τα όρια των δικαιωµάτων τέτοιου
είδους δεν είναι επουδενί προσδιορισµένα µια και έξω µε κάποιον
ξεκάθαρο τρόπο. Όπως αναφέρθηκε και στη συζήτηση στην επιτροπή, οι ερωτήσεις που κατατίθενται στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου σχετικά µε τα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας είναι ένα σηµαντικότατο ποσοστό του συνόλου των
κατατιθέµενων ερωτήσεων.
Κι εδώ καλούµαστε να υπηρετήσουµε ταυτόχρονα και µε συνειδητή αντίληψη πολλούς στόχους. Από τη µια πλευρά να διασφαλίσουµε ότι οι δηµιουργοί, κάτοχοι των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, θα τα απολαµβάνουν κατά τρόπο που
ανταποκρίνεται στη σηµασία που αναγνωρίζει η κοινωνία µας στα
έργα αυτά και ευρύτερα στο διανοητικό έργο. Αυτό είναι υποχρέωσή µας, όχι µόνο από πλευράς αρχής, έχοντας κρίνει ότι η
πνευµατική δηµιουργία πρέπει να προστατεύεται µέσα από ένα
σαφώς προσδιορισµένο πλέγµα δικαιωµάτων αλλά και συνεπειοκρατικά.
Θέλουµε να ενθαρρύνουµε τους δηµιουργούς να στραφούν
στην τέχνη και στα γράµµατα, να αναλαµβάνουν ρίσκα και να διευρύνουν διαρκώς τους ορίζοντες της γνώσης και της αισθητικής µας. Ταυτόχρονα θέλουµε να διασφαλίσουµε µε τον
αποτελεσµατικότερο τρόπο την όσο γίνεται πιο ανοιχτή πρόσβαση των πολιτών σε αυτά τα έργα του πνεύµατος. Η σύνθεση
των στόχων αυτών είναι κατ’ ανάγκη µια δυναµική διαδικασία όχι
µόνο γιατί τα όρια είναι δυσδιάκριτα αλλά, επίσης, γιατί η τεχνολογία παραγωγής, αναπαραγωγής, διάθεσης και κατανάλωσης
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των πολιτιστικών προϊόντων διαρκώς εξελίσσεται δηµιουργώντας
νέα δεδοµένα, νέες δυνατότητες και νέες προκλήσεις.
Αν, λοιπόν, ούτως ή άλλως ισχύει ότι κανείς νόµος ούτε µπορεί
να είναι τέλειος ούτε µπορεί να ισχύει για πάντα, αυτό ισχύει στο
πολλαπλάσιο για το ζήτηµα που µας απασχολεί σήµερα εδώ.
Χρειάζεται διαρκής διάλογος, διαρκής επικαιροποίηση, διαρκής
εµπλουτισµός, διαρκής σύνθεση.
Είναι, λοιπόν, δεδοµένο το χρέος όλων µας να συµµετέχουµε
δυναµικά και ουσιαστικά σ’ αυτόν το διάλογο, όπως άλλωστε κάναµε και στο πλαίσιο της σχετικής επιτροπής, όπως κάνουµε και
σήµερα.
Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ σε ένα όντως υπαρκτό και πιεστικό πρόβληµα που έχει ανακύψει κυρίως µε µικρά καταστήµατα,
καφενεία, κουρεία, τα ταξί και ιδίως µάλιστα σε µικρά χωριά και
αποµακρυσµένες περιοχές. Το έθεσαν πολλοί συνάδελφοι. Πράγµατι σε πολλές περιπτώσεις το αντίτιµο που καλούνται να καταβάλουν για το ότι έχουν µια τηλεόραση, ένα ραδιόφωνο, είναι
όντως απαγορευτικό. Οφείλουµε, λοιπόν, να καθίσουµε από κοινού µε όλες τις εµπλεκόµενες κοινωνικές οµάδες και να καταλήξουµε σε λύσεις και σε κανόνες που θα σταθµίζουν κατά τρόπο
δίκαιο τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα όλων.
Πιστεύω ότι µέσα από το διάλογο και τη συµµετοχή όλων
αυτών που έχουν σχέση µε αυτό που συζητάµε και µε αυτό που
µας απασχολεί, θα βρούµε την αρµόζουσα λύση, ώστε κανείς να
µη θίγεται και βεβαίως οι δηµιουργοί να έχουν τα πνευµατικά
τους δικαιώµατα και να πληρώνονται γι’ αυτό.
Ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ζητάµε από τους συναδέλφους την εποικοδοµητική συµµετοχή γι’ αυτό το θέµα που όπως γνωρίζετε και όπως σας είπα
πριν από λίγο απασχολεί έντονα τόσο τους πνευµατικούς δηµιουργούς όσο και τις τοπικές κοινωνίες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον κύριο Υπουργό.
Προχωρούµε στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους µε
πρώτο τον κ. Παπαδηµούλη.
Ορίστε, κύριε Παπαδηµούλη, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου
πριν αναφερθώ στο συζητούµενο νοµοσχέδιο να κάνω µια σύντοµη αναφορά στα θέµατα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας που καίνε και απασχολούν όλο τον ελληνικό λαό.
Πριν λίγες ώρες κατατέθηκε µε την κλασική µέθοδο, βγήκαν
οι σχετικές φωτογραφίες, πάρθηκαν τα σχετικά τηλεοπτικά
πλάνα, ο κρατικός προϋπολογισµός για το 2014. Είναι, όµως,
ένας από τους δύο προϋπολογισµούς για το 2014. Γιατί στην Ελλάδα έχουµε δύο προϋπολογισµούς…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Το θέµα της ηµερήσιας διάταξης είναι ο προϋπολογισµός;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τον Πρόεδρο ρωτάω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Υπήρξατε και πρώην Πρόεδρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Πρόεδρος ανέχεται από όλους τους Βουλευτές, ως συνήθως, κύριε Πρόεδρε, να
κάνουν σύντοµα σχόλια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Πράγµα που κάνει και ο διακόψας κατά κόρον.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τώρα ζητάτε και τα ρέστα; Με
συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Γιατί τέτοια οξύτητα
τώρα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Γιατί;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Διότι δεν µπορεί να κάνει συστάσεις στους Βουλευτές που απευθύνονται στο Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σε αυτό έχετε δίκιο.
Κύριε Παπαδηµούλη, παρακαλώ προχωρήστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Έλεγα λοιπόν…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τι είναι αυτά λοιπόν; Ανεβαίνει
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στο Βήµα, λέει ό,τι θέλει παρά τον Κανονισµό και µας παρατηρεί;
Δεν νοµίζω ότι πρέπει αυτό να γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Πρόεδρε, δεν
άκουσα κάτι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Έλεγα, λοιπόν, προκαλώντας την αντίδραση του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Κακλαµάνη…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε, παραβιάζετε τον Κανονισµό και είπα στον Πρόεδρο ότι το θέµα της ηµερήσιας διάταξης δεν είναι ο προϋπολογισµός. Αντί να σεβαστείτε τον
Κανονισµό, µε ψέγετε γιατί κατέφυγα εις τον Προεδρεύοντα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν σας έψεξα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εκπλήσσοµαι µε την
ένταση µε την οποία κάνετε τις παρατηρήσεις. Πραγµατικά εκπλήσσοµαι.
Προχωρήστε, κύριε Παπαδηµούλη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Γιατί εκπλήσσεστε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Διότι ανάγετε σε µείζον θέµα το γεγονός ότι ο κ. Παπαδηµούλης κάνει κάτι µε αρκετά
περιορισµένο τρόπο, το οποίο κάνουν κατά κανόνα όλοι οι Βουλευτές στην Αίθουσα αυτή, χωρίς ποτέ να υπάρξει θέµα. Γι’ αυτό
εκφράζω την έκπληξή µου. Συγκρατώ την παρατήρησή σας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έκανα στον κ. Παπαδηµούλη την παρατήρηση να προχωρήσει στην οµιλία του,
αλλά την ένταση µε την οποία συνοδεύετε την παρατήρηση δεν
µπορώ να τη δεχθώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Η ένταση, όπως ξέρετε, είναι
ανάλογη της προσβολής που δέχεται κανείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προτείνω να προχωρήσουµε, διότι είχαµε µία ήρεµη εποικοδοµητική συζήτηση,
όπως είπε και ο κύριος Υπουργός.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πρωτίστως το Προεδρείο προστατεύει την Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όποιος ανεβαίνει στο Βήµα,
δεν µπορεί να λέει ό,τι θέλει. Είναι η ηµερήσια διάταξη. Σωστά
είπατε ότι γίνονται κάποια σχόλια, αλλά, όπως αντιλαµβάνεστε,
θα πάρουν το λόγο όλα τα κόµµατα τώρα και θα µιλάνε για τον
προϋπολογισµό.
Δεν θα το κάνετε; Δεν πρέπει να το κάνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν είναι εγκληµατικό. Το Προεδρείο δεν εκτιµά ότι είναι εγκληµατικό αυτό, αν
γίνει µε µέτρο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Για να δούµε, λοιπόν, στην πορεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Είχαµε και έχουµε
µία ήρεµη συζήτηση κι απ’ ό,τι άκουσα τον Υπουργό και άλλους
Βουλευτές, ήταν και εποικοδοµητική η συζήτηση. Παρακαλώ το
κλίµα να µείνει σε αυτόν το ρυθµό και να προχωρήσουµε.
Ορίστε, κύριε Παπαδηµούλη, συνεχίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε
µου να σας ζητήσω να µηδενίσετε το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εντάξει, κύριε συνάδελφε. Προχωρήστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Έλεγα, λοιπόν, ότι πριν λίγες ώρες κατατέθηκε σ’ αυτήν την
Αίθουσα, ως είθισται, µε τα σχετικά τηλεοπτικά πλάνα και τις σχετικές φωτογραφίες ο κρατικός προϋπολογισµός για το 2014.
Όλοι, όµως, ξέρουµε ότι αυτός ο προϋπολογισµός είναι στον
αέρα, γιατί δεν έχει συµφωνηθεί µε την τρόικα, η οποία σήµερα
ανακοίνωσε ότι φεύγει για να έρθει ξανά στις αρχές Δεκέµβρη.
Στην Ελλάδα ξέρουµε ότι τα τελευταία χρόνια έχουµε δύο
προϋπολογισµούς, έναν που κατατίθεται εδώ για να τηρηθούν οι
σχετικές προθεσµίες και να βγουν οι σχετικές φωτογραφίες και
τα σχετικά τηλεοπτικά πλάνα κι έναν δεύτερο, ο οποίος εκτελείται και ο οποίος απαιτεί την έγκριση της τρόικας. Εδώ φτάσαµε
στο σηµείο η Κυβέρνηση ακόµα και για να δώσει παράταση στην
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υποβολή φορολογικών δηλώσεων να πρέπει να παίρνει το ο.κ.
της τρόικας.
Το ερώτηµα είναι: Πόσα είναι τα νέα µέτρα και το δηµοσιονοµικό κενό που εκτιµά ο κατατεθείς προϋπολογισµός σε σχέση µε
το προσχέδιο που κατατέθηκε πριν ένα µήνα; Πριν ένα µήνα η
Κυβέρνηση µας έλεγε ότι δεν υπάρχει δηµοσιονοµικό κενό για
το 2014, µηδέν ευρώ. Μετά η Κυβέρνηση πήγε στα 500 εκατοµµύρια ευρώ και µετά πήγε στα 800 εκατοµµύρια ευρώ και µετά
στα 1,3 δισεκατοµµύρια, µε την τρόικα να παραµένει αµετακίνητη
σε αυτό που η ίδια θεωρεί δηµοσιονοµικό κενό, γύρω στα 2,5 δισεκατοµµύρια. Πού είναι η σκληρή διαπραγµάτευση;
Δεύτερον, ακούω την κυβερνητική προπαγάνδα να διαφηµίζει
ότι αυτός ο προϋπολογισµός κατατέθηκε µονοµερώς, ερήµην
της τρόικας. Και αυτό είναι καλό. Αυτή η µονοµερής ενέργεια
είναι καλή, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κρεµαστεί επί ενάµιση χρόνο στα
µανταλάκια, γιατί έλεγε ότι εµείς δεν επιδιώκουµε µονοµερείς
ενέργειες, αλλά αν αναγκαστούµε και εκβιαστούµε, είµαστε διατεθειµένοι να υπερασπιστούµε το δηµόσιο συµφέρον και το συµφέρον του ελληνικού λαού;
Υπάρχουν µονοµερείς ενέργειες που είναι καλές; Για να το πω
πιο λαϊκά, τα δικά µας είναι καρύδια και ακούγονται και τα δικά
σας είναι σύκα και δεν ακούγονται;
Επίσης, τι έγινε αυτό το δεσµευτικό «όχι νέα µέτρα»; Ξεχάστηκε. Μετά έγινε «όχι νέα οριζόντια µέτρα» και τώρα τελευταία
λέµε ότι δεν θα είναι νέα µέτρα, θα είναι διαρθρωτικές παρεµβάσεις. Μου θυµίζει το γνωστό ανέκδοτο αυτού που µπαίνει στην
κρεβατοκάµαρα του σπιτιού του αιφνιδίως και του λέει η γυναίκα
του «αγάπη µου δεν είναι αυτό που νοµίζεις».
Ετοιµάζετε νέες µειώσεις µισθών και συντάξεων; Ετοιµάζετε
νέες περικοπές στην υγεία, στο κοινωνικό κράτος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Παπαδηµούλη,
για να είµαι συνεπής κι εγώ σε αυτά που είπα, σας παρακαλώ να
περάσετε στο θέµα του νοµοσχεδίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔNΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Φανταστείτε να µην συζητούσαµε για τον πολιτισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υφυπουργέ,
επιτρέψτε µου να αισθάνοµαι ότι είµαι ο πρώτος που θα ήθελα
σε αυτήν την Αίθουσα να τηρείται µε αυστηρότητα ο Κανονισµός
προς πάσα κατεύθυνση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Νοµίζω ότι ασκώ αυστηρή
κριτική, αλλά πολιτισµένη και γι’ αυτό ενοχλεί.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
δεν µπορεί να µιλήσει…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο Κανονισµός έχει διάταξη για
την κατάθεση του προϋπολογισµού και δεν ακολουθεί καµµία συζήτηση επ’ αυτού. Ο Υπουργός λέει απλώς: «Το καταθέτω». Αυτό
λέει ο Κανονισµός, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θεωρώ ότι µέσα σε
ένα κλίµα ανοχής και κατανόησης µπορούµε να προχωρήσουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κι εγώ το ίδιο θα κάνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μπορείτε να συνεχίσετε, κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κάνω αυτό που γίνεται επί
δεκαετίες από όλους, απλώς ενοχλεί ότι το κάνω εγώ και ότι το
κάνω εγώ ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι
κρίνουµε και κρινόµαστε για συνέπεια λόγων και έργων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Δεν είναι
εκφράσεις αυτές!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, προχωρώ
στο συζητούµενο νοµοσχέδιο.
Το συζητούµενο νοµοσχέδιο κάνει δύο πράγµατα. Ενσωµατώνει την οδηγία 2011/77 και την οδηγία 2012/28.
Όπως ανέπτυξε η εισηγήτριά µας, η συνάδελφος Μαρία Κανελλοπούλου, µε πολύ τεκµηριωµένο τρόπο, η ενσωµάτωση της
οδηγίας 2011/77 κάνει κάποια θετικά βήµατα στην κατοχύρωση
πνευµατικών δικαιωµάτων. Ανεπαρκή αλλά θετικά.
Γι’ αυτό, τα τέσσερα από τα πέντε άρθρα που ενσωµατώνουν
αυτήν την οδηγία στο Ελληνικό δίκαιο η Αξιωµατική Αντιπολίτευση τα υπερψηφίζει. Πρόκειται για τα άρθρα 1, 2, 3 και 5, όπως
ήδη ανέπτυξε και εξήγησε το λόγο η εισηγήτριά µας.
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Θέλω, όµως, να κάνω µια επισήµανση. Σε συνθήκες κρίσης,
ιδιαίτερα στο χώρο του πολιτισµού, που έχουν οδηγήσει σε µια
ανεργία της τάξης του 90%, τηρούνται οι νόµοι; Δηλαδή, κάνουµε κάποια θετικά βήµατα, έχουµε όµως εξασφαλίσει τους
ελεγκτικούς µηχανισµούς που θα ελέγξουν την εφαρµογή αυτών
των νόµων ή θα γίνουν όλα λιώµα µε τις συνθήκες της κρίσης;
Διότι η προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων δεν αφορά
µόνο στην κατοχύρωση των συµφερόντων των πνευµατικών δηµιουργών, αλλά είναι συµβολή στην καλλιέργεια πολιτισµού. Αν
δεν στηρίξουµε, κατοχυρώνοντας τα δικαιώµατα, τους παραγωγούς πολιτισµού, κλείνουµε τη στρόφιγγα της καλλιέργειας, της
παραγωγής πολιτισµού.
Αυτό πρέπει να µας ενδιαφέρει όχι από µια στενά κλαδική συντεχνιακή οπτική αλλά ως υπηρεσία στο δηµόσιο συµφέρον, διότι
αυτός ο τόπος έχει πλούσια παράδοση παραγωγής πολιτισµού.
Σε συνθήκες κρίσης δηµιουργούνται τεράστιες πηγές ανατροφοδότησης της πολιτιστικής παραγωγής και πρέπει αυτό το
πράγµα να το στηρίξουµε για να εµπλουτίσουµε την παραγωγή
πολιτισµού ως µια ζώσα εξελισσόµενη πραγµατικότητα και όχι
ως µια προγονολατρία και προγονοπληξία.
Εδώ έχουµε προβλήµατα, για να µιλήσουµε πρακτικά, κύριε
Υπουργέ. Τέτοια προβλήµατα είναι η πειρατεία, οι τεχνολογικές
εξελίξεις που διευκολύνουν την κλοπή, την ιδιωτική παραγωγή
πολιτιστικών δηµιουργηµάτων και προϊόντων σε βάρος αυτών
που προβλέπουν οι κανόνες και οι νόµοι και επίσης οι λεόντειες
συµφωνίες κάτω από το τραπέζι για την αδήριτη ανάγκη που παράγει η κρίση, όπου λεηλατούνται τα δικαιώµατα των πνευµατικών δηµιουργών.
Όπως η στρατιά του ενάµισι εκατοµµυρίου ανέργων αναγκάζει
πολλούς εργαζόµενους να δουλεύουν µε πολύ χαµηλότερες
αµοιβές απ’ αυτές που προβλέπουν οι ελάχιστες εναποµείνασες
συλλογικές συµβάσεις –γιατί είναι είδος προς εξαφάνιση η συλλογική σύµβαση στην Ελλάδα- όπως έχουµε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους απλήρωτους, έτσι έχουµε και στον τοµέα της
πνευµατικής δηµιουργίας.
Είπε ο Υπουργός να συστήσουµε µία επιτροπή, να δούµε τα
θέµατα κ.λπ.. Το θέµα είναι να µην επιβεβαιωθεί εδώ η κλασική
ρήση «αν δεν θέλεις να λύσεις ένα πρόβληµα στην Ελλάδα,
φτιάξε µία επιτροπή».
Έρχοµαι στην ενσωµάτωση της οδηγίας 28 του 2012 και στα
άρθρα 6 έως 8 του νοµοσχεδίου. Όπως εξήγησε η εισηγήτριά
µας, Μαρία Κανελλοπούλου, υπάρχουν δικλίδες, γκρίζες ζώνες,
δυνατότητες ερµηνείας, όπου αυτή η ιδέα που κατ’ αρχάς δεν
είναι κακή, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε έναν τρόπο που να ζηµιωθούν τα συµφέροντα των πολιτιστικών παραγωγών µε την
ανακήρυξη ενός έργου ως ορφανού. Διάβασα ότι η προθεσµία
για να ελεγχθεί αυτό το πράγµα είναι τέσσερις ώρες. Εκεί χρειάζονται πρόσθετες δικλίδες.
Εµείς εξηγήσαµε ότι επειδή και χρόνος υπάρχει και επιφυλάξεις και αντιρρήσεις και δεν εκφράστηκαν µόνο από εµάς εδώ,
αλλά εκφράστηκαν και στη φάση της παραγωγής αυτής της οδηγίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτά τα άρθρα τα καταψηφίζουµε
και γι’ αυτό και επί της αρχής και στο σύνολο η στάση µας στο
νοµοσχέδιο –παρ’ ότι υπερψηφίζουµε τα µισά του άρθρα- θα
είναι η στάση του «ΠΑΡΩΝ».
Να αναφερθώ και σε µία τροπολογία που κατέθεσαν οι συνάδελφοι κύριοι Λοβέρδος και Αηδόνης. Το θέµα που θέτουν είναι
υπαρκτό. Για λόγους αξιών και ιστορικής µνήµης δεν έχουµε αντίρρηση στην αντιµετώπισή του. Είναι, όµως, σωστό να αντιµετωπιστεί µε πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών. Ξέρω ότι
αυτό ανακοινώθηκε. Αυτό που ζητώ είναι να γίνει άµεσα. Θα ήταν
καλύτερα να γίνει σήµερα ή αν όχι σήµερα, να γίνει µέσα στις
επόµενες ηµέρες. Μην πάει στις καλένδες.
Επίσης, µε την ευκαιρία να πω ότι γύρω απ’ αυτό το θέµα της
ιθαγένειας χρειάζεται να κάνουµε και µία συζήτηση σοβαρή στη
Βουλή µε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, γιατί πολλές φορές το
θέµα της ιθαγένειας έχει γίνει και εργαλείο για να παίζονται και
παιχνίδια εσωτερικών πολιτικών και κοµµατικών σκοπιµοτήτων.
Και επειδή δεν έχω λόγο να διαφωνήσω µε την προσέγγιση
του Υπουργού στο θέµα του Εθνικού Ύµνου, θέλω να πω ότι
εµείς ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση είµαστε µία βαθιά πατριωτική
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δύναµη και αντλούµε και ρίζες από µία ιστορία που το έχει αποδείξει στα δύσκολα και στην πράξη. Αυτό που µας ενοχλεί και θα
το καταπολεµούµε είναι η πατριδοκαπηλία. Και πολλές φορές
όταν κάνει κανείς εσωτερική πολιτική µε κριτήρια κοµµατικής
σκοπιµότητας ή πατριδοκαπηλίας, κάνει και λάθη.
Το τελευταίο που θα ήθελα να πω, είναι ότι αυτό που λείπει
είναι ένα σχέδιο που να ενθαρρύνει την πολιτιστική δηµιουργία.
Και για να δέσω το αρχικό µου σχόλιο µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο, όταν για δεκαετίες ο κρατικός προϋπολογισµός δίνει
αυτά τα ψίχουλα που δίνει στον πολιτισµό και στην ενθάρρυνση
παραγωγής πολιτισµού και ένα µέρος απ’ αυτά δεν πηγαίνει για
τη στήριξη και την ενθάρρυνση της πολιτιστικής δηµιουργίας,
νέων δηµιουργών, καινοτόµων προσεγγίσεων, αλλά για να στηρίξουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και τα κυβερνώντα κόµµατα εαυτούς και φίλους, τότε έχουµε πρόβληµα.
Και επειδή κάτι µου λέει ότι αυτήν την ώρα της κρίσης υπάρχει
µία νέα γενιά πολιτιστικών δηµιουργών σε όλους τους τοµείς της
πολιτιστικής δηµιουργίας που θέλει την ενθάρρυνση του κράτους, του δηµοσίου, για να µπορέσει να παράγει και να µην ξενιτευτεί και αυτή µαζί µε τους εκατόν πενήντα χιλιάδες που έχουν
ξενιτευτεί λόγω της ανεργίας και της κρίσης, σας ζητώ πέρα από
το να έρχονται εδώ νοµοσχέδια που ενσωµατώνουν οδηγίες, να
έρθει για συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής το σχέδιο, που χρειάζεται και δεν βλέπω να υπάρχει, της Κυβέρνησης
για θέµατα συνολικά πολιτιστικής πολιτικής και ενθάρρυνσης της
πολιτιστικής παραγωγής στον τόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Βούλτεψη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο για ένα λεπτό επί του Κανονισµού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. Έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατά την
έναρξη της αγορεύσεως του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
του ΣΥΡΙΖΑ, της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, του κ. Παπαδηµούλη, απευθυνόµενος σε εσάς, είπα ότι το θέµα µας δεν είναι ο
προϋπολογισµός.
Εσείς δεν µπορέσατε να το ακούσετε γιατί τη στιγµή εκείνη
κάτι διαβάζατε και δεν είναι υποχρεωτικό να παρακολουθείτε ανά
πάσα στιγµή τα πάντα. Παρατηρήθηκα από τον κ. Παπαδηµούλη,
αν και δεν τον διέκοψα, δεν απευθύνθηκα σε εκείνον.
Πρέπει να σας πω ότι το θέµα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό,
δεν είναι απλώς µια παραβίαση του Κανονισµού. Επί σαράντα
χρόνια, από το 1974 και εδώ, η συζήτηση του προϋπολογισµού
γίνεται όπως ορίζει το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής.
Και ακριβώς για να έχει γνώση η Βουλή του τεραστίου όγκου των
πληροφοριών και των στοιχείων που προβλέπει και περιλαµβάνει,
υπάρχει ρητή διάταξη στον Κανονισµό µας ότι η µοναδική περίπτωση που µπορεί να γίνει συζήτηση κατά την κατάθεση του
προϋπολογισµού είναι µόνον εάν ο Υπουργός Οικονοµικών θέλει
–µόνο εκείνος µπορεί- κατά την κατάθεση του προϋπολογισµού
-είναι η παράγραφος 7 του άρθρου 121- να κάνει σύντοµες δηλώσεις στη Βουλή, σχετικά µε το περιεχόµενό του.
Στην περίπτωση αυτή, όταν δηλαδή ο Υπουργός Οικονοµικών
κάνει δηλώσεις, µπορούν να απαντήσουν οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, καθένας επί πέντε λεπτά της ώρας.
Όπως ενθυµείσθε, όσα χρόνια είστε κι εσείς Βουλευτής, ο
Υπουργός Οικονοµικών έρχεται στο Προεδρείο, καταθέτει τον
προϋπολογισµό, ανεβαίνει στο Βήµα ή από της θέσεως εκείνης
και λέει: «Παρακαλώ να ορισθεί η µέρα έναρξης της συζήτησης
του προϋπολογισµού».
Αυτή η διάταξη είναι σοφή, κύριε Πρόεδρε, διότι ήδη έχουν
δηµιουργηθεί κάποιες εντυπώσεις και εντός και εκτός της Αιθούσης, απόντος του αρµοδίου Υπουργού, απόντων των άλλων Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και Αρχηγών, οι οποίοι θα
εδικαιούντο, στην περίπτωση που θα µιλούσε ο Υπουργός, να
πάρουν τον λόγο.
Προφανώς δεν είναι εδώ για να απαντήσουν στον Υπουργό,
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όχι στον κ. Παπαδηµούλη, ο οποίος παραβίασε τον Κανονισµό
και επωφελήθηκε από το ότι ο Προεδρεύων τη στιγµή εκείνη δεν
ήταν σε κατάσταση ούτε καν να µε ακούσει. Εξ ου και σκεφτήκατε σωστά ότι µπορεί να γίνεται θόρυβος. Αυτό είναι το θέµα
που έθεσα. Ενέχει αιχµή κατ’ ουδενός, ούτε κατά του κ. Παπαδηµούλη.
Εγώ δείχνω κατανόηση, ιδιαίτερα στους νεότερους συναδέλφους, ιδιαίτερα σε κάποιους που κάποτε είχαµε κοινούς δρόµους
και τώρα ακολουθούν το δικό τους. Όµως να µην πω καν τη
γνώµη µου ότι εδώ –προς Θεού- λείπουν ο Υπουργός και η κ. Παπαρήγα και ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Κουβέλης και ο κ. Καµµένος;
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Τσίπρας;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ε, πώς, λοιπόν, θα παραβιάσουµε έτσι κατάφωρα τον Κανονισµό όταν αυτός ρητά λέει ότι
µόνο ο Υπουργός µπορεί να κάνει κάποιες δηλώσεις και µόνο
στην περίπτωση εκείνη µπορούν να πάρουν το λόγο για πέντε
λεπτά οι πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και κατ’ επέκταση οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι;
Αυτό, κύριε Πρόεδρε, ήθελα να πω. Τίποτα άλλο. Και δεν είναι
προς θάνατον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ακριβώς. Προτείνω
να µη δώσουµε συνέχεια. Και εγώ ανήκω στην κατηγορία αυτών
που λένε ότι όλα τα προβλήµατα επιδέχονται λύσεων.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πώς είπατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πιστεύω –λέω- ότι δεν
υπάρχουν αδιέξοδα. Μπορούµε να τα λύσουµε τα προβλήµατα.
Επειδή, όµως, διαβλέπω ότι µπορεί να υπάρχει και µία απόσταση ως προς την ερµηνεία του Κανονισµού, προτείνω αυτό να
το παραπέµψουµε στη Διάσκεψη των Προέδρων και να µη συνεχίσουµε σήµερα εδώ. Εγώ, δηλαδή, θεωρώ ότι ο Κανονισµός δεν
απαγορεύει σχολιασµό του προϋπολογισµού, δεν απαγορεύει
αναφορά στον προϋπολογισµό, ακόµα και αν λείπει ο αρµόδιος
Υπουργός Οικονοµικών. Άλλωστε έληξε τώρα το θέµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Παπαδηµούλη,
εγώ θεωρώ ότι έληξε το θέµα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν έληξε,
καλώς. Εάν δεν έληξε, δικαιούµαι αντίλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως.
Εγώ προσωπικά δεσµεύοµαι να το θέσω στη Διάσκεψη των
Προέδρων και να το διευκρινίσουµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
χρόνο της δευτερολογίας µου και όχι όλο. Και θα βοηθήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εάν, όµως, απαντήσετε στον κ. Κακλαµάνη θα υπάρξει αίτηµα για απάντηση. Οπότε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν µπορώ ούτε να το εµποδίσω ούτε να το προβλέψω, αλλά παρακαλώ να µου δοθεί το δικαίωµά µου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πρωτολόγησαν οι άλλοι, γιατί
να δευτερολογήσετε εσείς; Όταν έρθει η σειρά σας να δευτερολογήσετε, κύριε Παπαδηµούλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Είναι και αυτό µια
λύση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Επειδή αναφέρθηκε πολλές
φορές στο πρόσωπό µου, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Επί προσωπικού.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα απαντήσω, το δικαιούµαι.
Ή βάζουµε τέρµα εδώ ή θα κάνει ο κ. Παπαδηµούλης σαν να
είναι το µόνο κόµµα εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πρέπει να δώσω τον
λόγο επί προσωπικού για ένα λεπτό. Κοιτάω και την κ. Βούλτεψη,
που περιµένει να µιλήσει.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαδηµούλης, για ένα λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Την παρεµβολή του σεβαστού πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Κακλαµάνη δεν την εκλαµβάνω ως απειλή, την εκλαµβάνω ως κέντρισµα ενός γόνιµου
διαλόγου. Σηµείωσα ότι µίλησε και σε πολύ χαµηλούς και εποικοδοµητικούς τόνους και δεν είµαι εγώ αυτός που θα διαταράξω
αυτό το κλίµα.
Συµφωνώ µε την πρότασή σας, κύριε Πρόεδρε, να συζητηθεί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το θέµα στη Βουλή, επειδή δεν νοµίζω ότι υπάρχει κανένα απαγορευτικό. Απ’ ό,τι ξέρω σαράντα χρόνια οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δικαιούνται –και το κάνουν απ’ όλες τις πλευρές- να
αναφέρονται και στα θέµατα της τρέχουσας επικαιρότητας. Και
εδώ υπάρχουν Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι απ’ όλα τα κόµµατα που έχουν την επάρκεια να τοποθετηθούν και να απαντήσουν σε ό,τι θεωρούν ότι είπα εγώ και είναι άδικο, σε βάρος της
κυβερνητικής πολιτικής κ.λπ..
Δεύτερον, δεν θυµάµαι –εγώ βέβαια είµαι Βουλευτής τρία χρόνια, αλλά έβλεπα από το Κανάλι της Βουλής τη Βουλή- ηµέρα
που να κατατέθηκε σχέδιο προϋπολογισµού και να µην υπήρξαν
σύντοµα σχόλια από τους οµιλητές που ακολούθησαν στο Βήµα.
Δεν νοµίζω ότι έκανα τίποτα διαφορετικό. Καταλαβαίνω ότι αυτά
που είπα ενόχλησαν µε την ουσία, µε το περιεχόµενό τους. Σε
αυτά, όµως, υπάρχει αντίλογος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είπατε κάτι σωστό, κύριε Πρόεδρε.
Έχετε µία άποψη και είπατε να συζητηθεί στη Διάσκεψη των
Προέδρων. Εγώ θα έλεγα ότι και το Επιστηµονικό Συµβούλιο της
Βουλής µπορεί να µας πει εάν η διάταξη αυτή καλώς έχει ή αν
πρέπει να την αλλάξουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Καµµία αντίρρηση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό σηµαίνει ότι και εσείς αντιλαµβάνεστε ότι ο Κανονισµός
αυτό λέει και επειδή έχετε αντίθετη άποψη, λέτε να το συζητήσουµε στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Από εκεί και πέρα για τέτοια θέµατα ξεκάθαρα, θα έπρεπε να
έχουµε τη διάθεση για µια στοιχειώδη αυτοκριτική, όπως µας
έλεγαν κάποιοι παλιά, κύριε Παπαδηµούλη. Εντάξει, δεν σας
παίρνουµε το κεφάλι. Κάνατε ένα λάθος. Να πείτε «έκανα ένα
λάθος, ήθελα να πω κάτι για τον προϋπολογισµό» και να επιστρέψει η συζήτησή µας για το νοµοσχέδιο.
Αυτό είναι και για να χαµογελάσουµε και να σας πούµε
µπράβο. Εντάξει, είχες την ιδέα να πετάξεις και µία σπόντα για
τον προϋπολογισµό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Πρόεδρε, χαίροµαι που συµβάλλετε και εσείς στη λήξη του επεισοδίου.
Κύριε Υπουργέ, βλέπετε ότι το θέµα του πολιτισµού εµπνέει
ένα εποικοδοµητικό κλίµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αθλητισµού): Να το
επισηµάνουµε. Αρκεί να µη χαλάσει στο τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει η κ.
Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι θέλω να πω κάτι σε συνέχεια αυτού που συζητούµε
τώρα. Το είχα στο νου µου πριν από την παρέµβαση του κυρίου
Προέδρου, ο οποίος έθεσε το θέµα ως προς τον Κανονισµό.
Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Δεν είναι ότι έγινε, κύριε Παπαδηµούλη, ένα σχόλιο για τον προϋπολογισµό. Εδώ γίνεται
µύλος στη χώρα. Όλοι σχολιάζουµε, λέµε κ.λπ..
Είναι ότι ενώ δεν υπήρξε δήλωση εκ µέρους του Υπουργού
των Οικονοµικών, εσείς δηµιουργήσατε µία παραπλανητική εντύπωση ότι ο προϋπολογισµός κατατίθεται µονοµερώς. Δεν είπε,
όµως, ο Υπουργός των Οικονοµικών, «έρχοµαι στη Βουλή και καταθέτω µονοµερώς τον προϋπολογισµό, διότι διαφώνησα µε την
τρόικα».
Δηλαδή, αυτό που είπατε, το «µονοµερώς», µπορεί να βγει
προς τα έξω και να µην έχει καµµία αξία, να µην έχει συµβεί. Πιστεύω και εγώ ότι µπορούµε να λέµε κάποια πράγµατα παραπάνω από αυτό το Βήµα, όµως αυτό είναι σηµαντικό. Είναι ένας
είδος παραπληροφόρησης. Δεν είπε κανείς ότι κατατέθηκε µονοµερώς.
Είπατε, επίσης, ότι η τρόικα έφυγε και αµέσως µετά ρωτήσατε
«Πού είναι η σκληρή διαπραγµάτευση;». Μα, αν έφυγε, πάει να πει
ότι έγινε σκληρή διαπραγµάτευση. Αν δεν έφυγε και απλώς πήγε
στο Eurogroup και έχουν συµφωνηθεί κάποια πράγµατα και θα
επιστρέψει, τότε δεν υπάρχει τέτοιο θέµα. Το λέω µε συµπάθεια.
Κατατέθηκε προϋπολογισµός, όµως, εδώ, επίσηµα, µπροστά
σε όλους τους Βουλευτές. Θα γίνει πολυήµερη συζήτηση στην
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επιτροπή και στην Ολοµέλεια, σε αντίθεση, κύριε Παπαδηµούλη,
µε αυτό που συνέβη, για παράδειγµα προχθές στη Βενεζουέλα
που µου έκανε πάρα πολύ µεγάλη εντύπωση και επειδή µας την
έχετε παρουσιάσει τη Βενεζουέλα ως πρότυπο διακυβέρνησης.
Προχθές το Κοινοβούλιο της Βενεζουέλας –ας το πούµε κοινοβούλιο- ψήφισε να κυβερνάει ο σύντροφός σας Μαδούρο επί
έναν χρόνο µόνο µε διατάγµατα. Το λέω διότι είχε πάει ο κ. Τσίπρας στη Βενεζουέλα και ήρθε και µας είπε τι ωραία που τα έχει
φτιάξει εκεί ο αείµνηστος Τσάβες. Προχθές, σας λέω, την Τρίτη
σε δεύτερη ψηφοφορία το Κοινοβούλιο της Βενεζουέλας έδωσε
το δικαίωµα στον Πρόεδρο Μαδούρο να κυβερνάει επί ένα χρόνο
µε διατάγµατα. Δεν θα πηγαίνει τίποτα εκεί ούτε ο προϋπολογισµός ούτε τίποτα. Αυτό µας το είχατε παρουσιάσει ως πρότυπο.
Μάλιστα, για να το δικαιολογήσει αυτό ο Πρόεδρος της Βουλής
της Βενεζουέλας –είναι φοβερό, το έχουν δώσει τα πρακτορεία
ως µεγάλη είδηση- είπε ότι «Ακολουθούµε την εντολή που δόθηκε από τον Πρόεδρο Τσάβες». Δηλαδή, πριν πεθάνει ο Πρόεδρος Τσάβες τους είπε να κυβερνάνε µε διατάγµατα. Έρχεστε
τώρα εδώ και λέτε πράγµατα τα οποία είναι εκτός συζήτησης.
Αυτή είναι µόνο η διαφωνία µου. Πραγµατικά σας το καταθέτω
και το θέµα της Βενεζουέλας, µήπως και αναθεωρήσετε λιγάκι
και πάψει να είναι πρότυπο για την Ελλάδα η Βενεζουέλα. Για
ένα χρόνο εκεί δεν θα περνάει τίποτα από τη Βουλή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Του δώσαµε κακά µαθήµατα
όπως φαίνεται.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ναι, µπορεί.
Όσον αφορά το θέµα µας, είναι η δεύτερη συνεχόµενη µέρα
και η δεύτερη φορά που η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αρνείται να
υπερψηφίσει κοινοτική οδηγία. Αυτό το βρίσκω πολύ πιο σηµαντικό αυτήν τη στιγµή απ’ όλες τις παραφυάδες που µπορούµε να
συζητήσουµε. Πρέπει να αποφασίσουµε.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν καταλήγει σε µια οδηγία καταλήγει
µε τους θεσµούς της και τα όργανά της, µε πολύχρονη µελέτη.
Αυτό, σύµφωνα µε τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ενσωµατώνεται στις χώρες που
θέλουν να είναι µέλη. Δεν κατανοώ καθόλου -και το είπα και
χθες- πώς είναι δυνατόν να φανταστούµε µια χώρα που ανήκει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ψηφίζει καµµία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Εδώ πρέπει να αποφασίσετε. Αυτή είναι επίσης µονοµερής ενέργεια. Δηλαδή, εσείς αν ήσασταν στην
Κυβέρνηση δεν θα ψηφίζατε τίποτα από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Δεν ανήκετε εκεί; Θέλετε να φύγουµε από εκεί;
Είναι ένα ζήτηµα.
Γιατί το λέω αυτό; Διότι βλέπετε εδώ ότι κάθισαν και µελέτησαν. Εχθές είχαµε τα ίδια µε οδηγία για το Υπουργείο Υγείας.
Είχαν καθίσει και εκεί και είχαν µελετήσει οι ευρωπαϊκοί θεσµοί
τι είναι το καλύτερο για τη διασυνοριακή υγεία και έβγαλαν κάποια συµπεράσµατα. Τώρα, λοιπόν, κάθισαν και µελέτησαν κάποια πράγµατα. Είδαν ότι το προσδόκιµο ζωής έχει αυξηθεί. Άρα,
ένας καλλιτέχνης που ξεκινάει τη δουλειά του στα είκοσι χρόνια
του στα εβδοµήντα χρόνια του παύει να έχει την πνευµατική ιδιοκτησία των έργων του. Και το πήγε στα ενενήντα, ώστε να µπορεί
και αυτός, από τα εβδοµήντα ως τα ενενήντα που έχει ένα προσδόκιµο ζωής, να εισπράττει χρήµατα που δεν θα εισέπραττε. Πού
διαφωνούµε τώρα εδώ; Ποιο ήταν το επίδικο ζήτηµα για το οποίο
έγινε τόση φασαρία και λέτε ότι δεν θα το ψηφίσετε κιόλας;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν καταλάβατε. Είπαµε ότι
αυτό είναι θετικό.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Θα απαντήσουµε στη συνέχεια.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: «Θα απαντήσετε». Εγώ άκουσα την εισηγήτριά σας η οποία είπε ότι διαφωνεί. Εδώ µιλάµε επί οδηγίας.
Ακούστε µε. Εγώ άκουσα προσεκτικά την εισηγήτριά σας.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Θα απαντήσουµε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ναι, να απαντήσετε ό,τι θέλετε. Να πείτε
αν θα ψηφίσετε ή όχι. Τι να απαντήσετε;
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Έχουµε περιθώριο ενός έτους,
κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κοιτάξτε, εδώ είναι µία Οδηγία. Ή την ενσωµατώνετε ή όχι. Τι να απαντήσετε τώρα; «Ναι» ή «όχι». Δεν έχει
κάτι άλλο.
Τα άλλα, τα παρεπόµενα, αφήστε τα, γιατί είπαµε ότι εδώ το βα-
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σικό µας θέµα είναι η προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων
των δηµιουργών και είναι µία συγκεκριµένη oδηγία. Δεν έρχεται
να λύσει όλα τα θέµατα που θέτουµε, γιατί έτσι κι αλλιώς κι εγώ
έχω να θέσω θέµατα στην περίφηµη επιτροπή που θα δηµιουργηθεί. Γίνονται τροµερά πράγµατα. Και, βεβαίως, πρέπει να γίνει
αυτή η επιτροπή και, βεβαίως, πρέπει να τελειώσει γρήγορα.
Σας λέω, για παράδειγµα, ότι αυτήν τη στιγµή οι σχολές χορού
δεν µπορούν να λειτουργήσουν, διότι το Υπουργείο Παιδείας
δίνει ένα πρόγραµµα µε τραγούδια και την ώρα που τα παιδιά δίνουν εξετάσεις, µπαίνει µέσα ο εισαγγελέας, µε εντολή της ΑΕΠΙ,
και τους συλλαµβάνει την ώρα που παίζουν τα τραγούδια τα
οποία έχει δώσει ως ύλη το Υπουργείο Παιδείας! Αυτό συµβαίνει
αυτήν τη στιγµή. Έχω κι εγώ άποψη πάνω σ’ αυτό. Δεν ήταν,
όµως, αυτό το θέµα µας.
Σωστά θέτουµε όλα τα άλλα. Πραγµατικά πρέπει να γίνει αυτό
και να τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα.
Όσον αφορά τα καταστήµατα, όλοι µας το έχουµε παρατηρήσει. Αυτό, βέβαια, που µου έκανε εντύπωση –και το σηµειώνωείναι ότι κάποιοι έχουν ασχοληθεί πολύ µε τα µαγαζιά της νύχτας.
Πράγµατι, αξίζει να σηµειωθεί αυτή η λεπτοµερής καταγραφή
των προβληµάτων των µαγαζιών της νύχτας όσον αφορά τα
πνευµατικά δικαιώµατα και τα τραγούδια που ακούγονται εκεί ή
για τα άλλα µαγαζιά και τα άλλα καταστήµατα της σίτισης.
Θέλω να πω, λοιπόν, µε αυτό -και δεν θέλω να πάρω περισσότερο χρόνο- ότι αυτήν τη στιγµή ενσωµατώνουµε µια κοινοτική
οδηγία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δύο οδηγίες, κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εντάξει, δύο οδηγίες. Είναι σχετικές.
Τις ενσωµατώνουµε, λοιπόν, και λέµε: «Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν κι αυτά τα θέµατα, τα οποία πρέπει να τα φέρετε ως σχέδιο
νόµου για εµάς, για την Ελλάδα».
Άρα εδώ θα ήθελα επίσηµα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να
µας πει: θα ενσωµατώνουµε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
όχι;
Γιατί το λέω, όµως, αυτό; Διότι δεν έρχονται έτσι κατευθείαν
σαν φετφάς. Περνούν από ελέγχους επικουρικότητας, αναλογικότητας κ.λπ.. Όποιος έχει σχέση -κι ο κ. Παπαδηµούλης έχει
σχέση- µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρει ότι δεν γίνεται έτσι.
Υπάρχει µία πολύ µεγάλη διαδικασία και σε όργανα, αλλά τώρα
πια και εσωτερικά. Γι’ αυτό, µάλιστα, απαλείφθηκε και µία λέξη
που δεν αλλοιώνει το νόηµα της οδηγίας κ.λπ..
Θα ήθελα πραγµατικά µια απάντηση, γιατί µε ενδιαφέρει πάρα
πολύ. Διότι αν πρόκειται να µην ενσωµατώνουµε ούτε τις ευρωπαϊκές οδηγίες, πρέπει να µας το πουν επίσηµα στο Κοινοβούλιο
τα κόµµατα που δεν θα τις ενσωµατώνουν έτσι, γιατί δεν θέλουν
να ψηφίσουν. Διότι όταν ρωτάµε, «Είστε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση;», µας απαντούν, «Βεβαίως». Όταν ρωτάµε, «Θέλετε να
είστε στην Ευρωζώνη;», µας απαντούν, «Μάλιστα». Μα, όλα
έχουν κανόνες. Δεν µπορούµε να είµαστε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στην Ευρωζώνη, αλλά να µην ακολουθούµε κανέναν
κανόνα, να µην ενσωµατώνουµε τίποτε και να τους λέµε κι εµείς,
«Πάλι φίλοι είµαστε». Εδώ είναι κάτι συγκεκριµένο.
Δράττοµαι της ευκαιρίας να πω το εξής, µε το οποίο θα τελειώσω: Αυτή η επιτροπή, κύριε Υπουργέ, πρέπει να γίνει πάρα
πολύ γρήγορα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήµατα. Πρέπει να
ληφθούν υπ’ όψιν πάρα πολλές παράµετροι. Και θα πρέπει να
συµφωνήσουµε όσο το δυνατόν περισσότεροι να έρθουµε εδώ
µε νόµο να αλλάξουµε τα πράγµατα. Διότι, πράγµατι, έχει πλέον
γίνει µάστιγα ο τρόπος µε τον οποίον αυτήν τη στιγµή εφαρµόζονται τα πνευµατικά δικαιώµατα. Φοβούµαι, δε, ότι µε αυτόν τον
τρόπο δεν ευνοούνται ούτε οι δηµιουργοί. Έχει δηµιουργηθεί,
δηλαδή, ένα τροµερό µπλοκάρισµα και δεν ευνοούνται ούτε οι
δηµιουργοί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς την κ. Βούλτεψη.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτησή µας σήµερα αφορά
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την ενσωµάτωση δύο κοινοτικών ευρωπαϊκών οδηγιών. Η εισηγήτριά µας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, η κ. Γκερέκου, έχει αναφερθεί πολύ καθαρά και µε σαφήνεια, υπογραµµίζοντας τα
σηµεία που είναι σηµαντικά σε ό,τι αφορά την ενσωµάτωση
αυτών των οδηγιών, αλλά και τα σηµεία στα οποία θα θέλαµε να
υπάρξουν βελτιώσεις. Νοµίζω ότι ήταν ιδιαίτερα σαφής, τόσο
στην επιτροπή όσο και στην ολοµέλεια σήµερα. Παρέλκει, νοµίζω, να τα επαναλάβω.
Θα επαναλάβω, όµως, κάτι που έχω πει αρκετές φορές από το
Βήµα της Βουλής.
Η ενσωµάτωση ευρωπαϊκών oδηγιών, παρ’ ότι θεωρείται ως
νοµοθετική πράξη χαµηλού βεληνεκούς –δεν έχει πολλές εντάσεις, γιατί έχει και µία υποχρεωτικότητα- πιστεύω ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο -και κρίσιµο θα έλεγα- στις ηµέρες µας να
παίρνει µεγαλύτερη δηµοσιότητα, γιατί είναι ο καθρέφτης που
µας λέει πολύ καθαρά ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς λειτουργούν τα πράγµατα και µε ποια διαδικασία αλλάζουν. Δεν αλλάζουν όποτε θέλουµε εµείς. Υπάρχει µία ολόκληρη
διαπραγµάτευση. Η κ. Γκερέκου και ο κύριος Υπουργός έκαναν
εκτενή αναφορά.
Εγώ πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι όλες οι παρατηρήσεις που
έχουν ειπωθεί απ’ όλα ανεξαιρέτως τα κόµµατα -δεν στέκοµαι
µόνο στις δικές µας παρατηρήσεις- είναι στη φαρέτρα -να µου
επιτραπεί να πω- του Υπουργού Πολιτισµού, έτσι ώστε να προχωρήσουµε τα πράγµατα παραπέρα. Γιατί ο χώρος της πνευµατικής δηµιουργίας είναι ένας χώρος στον οποίο η Ελλάδα είχε,
έχει και θα έχει διαχρονικά ξεχωριστή συµβολή στην Ευρώπη και όχι µόνο- για λόγους που όλοι γνωρίζουµε, χωρίς να µπαίνουµε σε πατριδοκάπηλες και πατρογονολατρικές -εν πάση
περιπτώσει- λογικές. Νοµίζω ότι όλοι συµφωνούµε και έχουµε
ατράνταχτες αποδείξεις επ’ αυτού διαχρονικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έτσι λειτουργεί η Ευρώπη.
Εγώ δεν θα πω, κύριε Πρόεδρε, κάτι για τον προϋπολογισµό.
Θα επαναλάβω κάτι που είπα στη συζήτηση της πρότασης µοµφής. Θέλω, απαντώντας στο συνάδελφο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τον αγαπητό κ. Παπαδηµούλη, να πω δύο πράγµατα:
Το πρώτο είναι ένα ερώτηµα: Εσείς, αγαπητέ συνάδελφε, µε
ποιον είστε; Με εµάς ή µε τους δανειστές; Γιατί υπάρχει µία διαπραγµάτευση.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι έχετε µία αδυναµία,
έχετε µία µεγάλη υστέρηση. Όταν η χώρα είχε θέµα άτακτης
χρεοκοπίας, µιλούσατε µε περισσή αφέλεια για Αργεντινή. Όταν
η χώρα είχε ζήτηµα για να µείνει στο ευρώ, λέγατε ότι το νόµισµα
δεν είναι φετίχ. Τώρα που έρχεται προϋπολογισµός µε πρωτογενές πλεόνασµα, διά του Προεδρεύοντος αυτήν τη στιγµή, κεντρικού εισηγητή σας, χαρακτηρίζετε το πρωτογενές πλεόνασµα
«αέρα κοπανιστό». Δεν είναι αέρας κοπανιστός το πλεόνασµα.
Άλλα λέει ο προϋπολογισµός. Θα τα συζητήσουµε, όµως, από τη
Δευτέρα.
Θέλω να πω ότι αν κάτι αξίζει να σηµειώσουµε και να κάνουµε
επ’ αυτού µία συζήτηση -όχι για τον προϋπολογισµό, αλλά γι’
αυτά που είναι ζέοντα και ενδιαφέρουν όλους τους Έλληνες πολίτες- είναι η αξιοσηµείωτη αλλαγή στάσης των Γερµανών. Δεν
θέλω να δηµιουργήσω καµµία φρούδα ελπίδα και προσδοκία.
Προς θεού! Αύριο θα συναντηθεί µε την κ. Μέρκελ ο Έλληνας
Πρωθυπουργός. Προσωπικά, όµως, δεν µπορώ να αποσυνδέσω
αυτή την αλλαγή στάσης από τις προχωρηµένες συζητήσεις των
Χριστιανοδηµοκρατών µε τους Σοσιαλδηµοκράτες στη Γερµανία
που αλλάζει το πλαίσιο.
Προφανώς και προσδοκούµε η συµµετοχή του SPD στη γερµανική κυβέρνηση να µετακινήσει έστω κατάτι τον άξονα της γερµανικής πολιτικής και να αλλάξει την οπτική τους για την Ελλάδα.
Διότι οι Σοσιαλδηµοκράτες στην Ευρώπη γενικότερα -και ειδικότερα µε τον υποψήφιο Πρόεδρό τους για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Μάρτιν Σουλτς- έχουν τοποθετηθεί πολύ καθαρά για
τα ζητήµατα της λιτότητας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής
συνοχής. Κι έχουν µία άλλη µατιά από αυτή που είναι η κεντρική
πολιτική της Ευρώπης, όπως τη βιώνουµε ως αδιαπραγµάτευτο
όρο για να παίρνουµε τα δανεικά που χρειαζόµαστε τα τελευταία
τρία χρόνια.
Αυτό είναι το πιο αξιοσηµείωτο. Τα υπόλοιπα θα τα πούµε από

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τη Δευτέρα στον προϋπολογισµό.
Θέλω να επανέλθω και να επιµείνω στο νοµοσχέδιο, λέγοντας
ότι µιλάµε για ένα χώρο και για ανθρώπους µε πραγµατικά ξεχωριστή συµβολή διαχρονικά. Μιλάµε για ένα χώρο και για ανθρώπους που Πρωθυπουργοί -περισσότεροι και από έναν και
από δύο, γι’ αυτό και χρησιµοποιώ πληθυντικό αριθµό- από το
Βήµα της Βουλής έχουν µιλήσει γι’ αυτούς, για την πνευµατική
δηµιουργία, ότι µπορεί και πρέπει να γίνει ένα συγκεκριµένο συγκριτικό πλεονέκτηµα και ανάπτυξης της χώρας. Διότι πραγµατικά
έχει όλες τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες η Ελλάδα για να
βαδίσει µε ό,τι δηµιουργεί στο θέατρο, στον κινηµατογράφο, στα
πεζογραφήµατα, στην ποίηση -και πάει λέγοντας- σε όλες τις
µορφές γενικότερα της τέχνης και της δηµιουργίας. Δεν µιλάµε
για έναν οποιοδήποτε χώρο. Φυσικά, όλοι οι Έλληνες πολίτες
είναι ίσοι και ο κάθε χώρος, η κάθε δραστηριότητα έχει τη δική
της αξία.
Μιλάµε όµως για κάτι το οποίο είναι στο εθνικό µας DNA, µε
ξεχωριστή συµβολή και επιδόσεις -όπως είπα- διαχρονικά, για
ένα χώρο που, όµως, σήµερα δοκιµάζεται σκληρά.
Και είναι πραγµατικά σηµαντικό ότι επέρχονται όχι οι επιθυµητές από όλους µας βελτιώσεις, αλλά πάντως κάποιες βελτιώσεις
µε την επιµήκυνση του χρόνου για την προστασία των δικαιωµάτων, τα συγγενικά δικαιώµατα και όλα αυτά στα οποία έχει γίνει
ήδη εκτενής αναφορά.
Νοµίζω ότι αυτό που έλειπε από τη συζήτηση είναι ο εθνικός
διάλογος. Ήθελα να το επισηµάνω, αλλά µε πρόλαβε ο Υπουργός. Εγώ, κύριε Υπουργέ, θέλω να χαιρετίσω την ανακοίνωσή
σας -και µε σφιχτό χρονοδιάγραµµα για να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις- για την Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου.
Υπάρχουν διάφορα ζητήµατα. Εγώ απλά θέλω να προσθέσω
το εξής: Προφανώς -και θέλω να το κάνω καθαρό- σε αυτόν το
διάλογο εµείς θα συµµετέχουµε υπέρ των πνευµατικών δηµιουργών. Απλά, ακρότητες που αφορούν κάποια καφενεία στα ακροτελεύτια σηµεία της χώρας θα πρέπει να αντιµετωπιστούν. Και
πρέπει να δούµε µε ποιον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, επιβάλλεται το δικαίωµα και να εξορθολογήσουµε καταστάσεις.
Γι’ αυτό και πιστεύω -µιλώντας και µε την εµπειρία µου επί δεκαεννιά χρόνια στην αυτοδιοίκηση- ότι η Κεντρική Ένωση Δήµων,
η ΚΕΔΕ, πρέπει να προστεθεί στους φορείς, γιατί είναι αυτή που
κρατάει και τα κλειδιά. Ξέρετε πολύ καλά ότι η αυτοδιοίκηση
είναι κατ’ ουσίαν ο εγγυητής των πνευµατικών δηµιουργών, γιατί
δεν εκδίδει την άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων, που πρέπει να εκδίδεται κάθε χρόνο για τα καταστήµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, εάν δεν έχει έρθει το αποδεικτικό είσπραξης από
την ΑΕΠΙ ή ανάλογο οργανισµό.
Έχει έντονη, δηλαδή, εµπλοκή και µπορεί νοµίζω να µας βοηθήσει να κάνουµε τους απαραίτητους εξορθολογισµούς, µαζί φυσικά µε τα επιµελητήρια και βέβαια πρώτα και πάνω από όλα µε
τους ίδιους τους δηµιουργούς.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Είµαι σύµφωνος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ξεκαθαρίζουµε ότι εµείς χαιρετίζουµε αυτή την πρωτοβουλία και θέλουµε να κλείσει υπέρ
των δηµιουργών αυτή η διαδικασία του διαλόγου µε τους απαραίτητους εξορθολογισµούς σε ό,τι αφορά αυτούς που καλούνται να εισφέρουν. Θέλω να είναι καθαρό το πλαίσιο από την
πλευρά µας.
Έχει σηµασία, πάντως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλώντας για τον πολιτισµό να µας απασχολήσουν µία σειρά από ζητήµατα. Μιλώντας για την πνευµατική δηµιουργία και την
ελευθερία έκφρασης, εγώ σηµειώνω ότι δεν έγινε καµµία αναφορά στο πανεπιστηµιακό άσυλο, το οποίο µε ευθύνη όλων µας
-εγώ θα πω- καταφέραµε να καταντήσει συνώνυµο της ανοµίας.
Το άσυλο θεσπίστηκε πριν από αιώνες -όχι χρόνια- ακριβώς για
να προστατεύει την απόλυτη ελευθερία στη διακίνηση των ιδεών.
Πώς και γιατί το κάναµε έτσι;
Ένα άλλο ζήτηµα, επίσης, είναι το τι σηµαίνει ελευθερία ή
ελευθεριότητα ενός δηµιουργού. Πρόσφατα είχαµε και θέµατα
–δηµόσια- σχετικά µε το τι είναι κριτική και ποια είναι τα όριά της.
Είναι ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις αυτές.
Εγώ θα παρακαλούσα, κύριε Υπουργέ, να συζητήσουµε ακόµη
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και για τα θέµατα της λεκτικής βίας, ως αρµόδιος Υπουργός που
είστε. Αυτά είναι θέµατα πολιτισµού. Αν καµαρώνουµε -και µε το
δίκιο µας- ως Έλληνες ότι είµαστε φορείς και απόγονοι ενός ξεχωριστού πολιτισµού, απόγονοι λαµπρών προγόνων, εν πάση περιπτώσει, και φορείς ενός πραγµατικά λαµπρού πολιτισµού, τα
ζητήµατα του λόγου, της δηµιουργίας, της ελευθερίας έκφρασης, θα έπρεπε να έχουν εντελώς ξεχωριστή θέση στην πολιτική
ατζέντα.
Επίσης, θα πρέπει να συζητήσουµε και για κάτι το οποίο οι
πνευµατικοί δηµιουργοί γνωρίζουν άριστα τι σηµαίνει, για τον
τοµέα της ψυχολογίας, για τον τοµέα του ηθικού κινήτρου.
Σηµειώνω ότι όλοι οι εισηγητές και οι εισηγήτριες -και το χαιρετίζω αυτό- αλλά και η πολιτική ηγεσία αναφέρθηκαν στο πόσο
προχωρηµένος ήταν ο ν. 2121/1993. Γιατί το σηµειώνω, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αυτό; Η Ελλάδα δεν είναι σε όλα τα ζητήµατα ουραγός. Τα τελευταία τρία, τέσσερα χρόνια µε την
κρίση, έχει περάσει µια αντίληψη ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει
τίποτα, είναι όλα µηδενισµένα, επιβάλλονται όλα από έξω και οτιδήποτε άλλο.
Δεν θέλω να αλλάξω θέµα, αλλά θα σας πω για µια ακόµα
φορά, επειδή έτυχε να το ξέρω ως εισηγητής -το έψαξα δηλαδήότι άρση τραπεζικού απορρήτου έχουν ελάχιστες χώρες. Φτάνουν και περισσεύουν τα δάχτυλα του ενός χεριού για να τις µετρήσουµε. Είναι πολύ προχωρηµένη αυτή η ενέργεια που
κάναµε, όπως πολύ προχωρηµένος ήταν το 1993 αυτός ο νόµος.
Δεν είναι η Ελλάδα µία χώρα µε ένα πολιτικό σύστηµα και πολύ
περισσότερο µε πολίτες ουραγούς των Ευρωπαίων.
Κάπου κάτι δεν κάναµε καλά και πέσαµε, µε ευθύνη µας, στη
δίνη µιας κρίσης, στις δυσµενέστερες δυνατές συνθήκες. Ας εκπέµπουµε κι ένα κλίµα αισιοδοξίας από τη Βουλή. Αυτό θέλω να
πω. Ας δίνουµε στον ελληνικό λαό και κάποιους κάβους για να
δένει, για να ακουµπήσει. Μπορούµε να το κάνουµε αυτό. Δεν
θα βλάψει κανέναν µας. Θα βοηθήσει τη γενικότερη υπόθεση. Ας
αφήσουµε για αλλού, για τις ξεχωριστές µας προτάσεις, τις αντιπαραθέσεις. Ας αναγνωρίσουµε ό,τι καλό έχει γίνει στον τόπο.
Κι έχουν γίνει πάρα πολλά καλά.
Βέβαια, αρέσει ή δεν αρέσει, τα περισσότερα από αυτά τα
καλά έχουν γίνει στην Γ’ Ελληνική Δηµοκρατία. Είµαι οµιλητής
που έχω αναφερθεί άπειρες φορές στον αείµνηστο Κωνσταντίνο
Καραµανλή, που µαζί µε τον Ανδρέα Παπανδρέου θεµελίωσαν
πραγµατικά την Γ’ Ελληνική Δηµοκρατία -δεν διστάζω να το αναφέρω- µε τη νοµιµοποίηση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, µε το
Σύνταγµα, µε το δηµοψήφισµα για τον Βασιλιά κ.λπ.. Αυτά όχι
δεν µπορούµε, αλλά δεν πρέπει να τα κρύβουµε.
Είτε, όµως, αρέσει, είτε δεν αρέσει, το ΠΑΣΟΚ σφράγισε τη Γ’
Ελληνική Δηµοκρατία. Κι έχει ένα έργο λαµπρό. Δεν θα κάνω
απολογισµό των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ.
Απλά, µιας και µιλάµε για πολιτισµό, θέλω να πω στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κανιβαλισµός -που είναι το ακριβώς
αντίθετο του πολιτισµού- απέναντι στη δηµοκρατική παράταξη
του ΠΑΣΟΚ πρέπει να λάβει τέλος. Κάντε κάτι.
Χθες η Νοµαρχιακή Επιτροπή Δωδεκανήσου ονόµασε ένα
ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Σκανδαλίδη, «διαπλεκόµενο και νεοφιλελεύθερο».
Κάτω τα χέρια από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και από τη δηµοκρατική παράταξη. Δεν σας επιτρέπουµε. Το ΠΑΣΟΚ εκεί που
χρειάστηκε -µε πιο γνωστή την περίπτωση του Άκη Τσοχατζόπουλου- ήξερε να κάνει αυτοκάθαρση. Το ΠΑΣΟΚ δέχεται κριτική, αλλά δεν χρειάζεται υποδείξεις. Να τελειώνει αυτή η
ιστορία, λοιπόν. Διάβασα την ανακοίνωση πραγµατικά και ανατρίχιασα. Και την εντάσσω στην κατηγορία πολιτικού λόγου που
λέγεται «κανιβαλισµός». Είναι -λέει- διαπλεκόµενος, είναι νεοφιλελεύθερος. Έλεος, πια!
Βρείτε το θάρρος, εκτός από το να καταδικάζετε το ένα και το
άλλο, να καταδικάσετε και στο εσωτερικό σας αυτές τις αντιλήψεις. Και βρείτε και το θάρρος να φέρετε την πρόταση για την
εξεταστική επιτροπή. Στην έκτη εβδοµάδα µπήκαµε σήµερα. Πέρασαν τριάντα έξι µέρες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ κι εγώ.
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Πριν δώσω τον λόγο στον επόµενο οµιλητή, επειδή, κύριε Κουκουλόπουλε, αναφερθήκατε σε εµένα -δεν ήθελα να σας διακόψω πριν- θέλω να κάνω µία διευκρίνιση.
Αναφερθήκατε στην οµιλία µου για την πρόταση µοµφής. Δεν
χαρακτήρισα «αέρα κοπανιστό» το πλεόνασµα. Αυτό που είπα
είναι το εξής: Όταν σε συνθήκες ύφεσης δεσµεύεσαι να πετύχεις
πρωτογενές πλεόνασµα και ταυτόχρονα λες «δεν θα πάρω νέα
µέτρα» αυτό το «δεν θα πάρω νέα µέτρα» είναι αέρας κοπανιστός. Διότι σε συνθήκες ύφεσης πλεόνασµα θα κάνεις είτε µε
φόρους είτε µε περικοπές.
Αυτό για διευκρίνιση. Κατά τα άλλα, µένουµε µε τις απόψεις
µας ο καθένας.
Τον λόγο έχει ο κ. Ηλιόπουλος από τη Χρυσή Αυγή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως έχουµε πει θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ» όχι
γιατί είµαστε αντίθετοι -σαφώς και κινείται σε πάρα πολύ σωστή
κατεύθυνση το νοµοσχέδιο- αλλά γιατί υπάρχουν κάποιες ασάφειες, οι οποίες πιστεύω ότι θα διορθωθούν -είµαι σίγουροςµέσα από την επιτροπή που υποσχέθηκε και ο κύριος Υπουργός
ότι θα συσταθεί άµεσα. Οπότε κι αυτά τα µικρά τα οποία λείπουν,
θα διορθωθούν.
Βέβαια, είναι µια ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία σαφώς και δεν
µπορεί να ενσωµατώσει κάποιες εξειδικευµένες περιπτώσεις που
αφορούν την ελληνική επικράτεια -τα είπαν οι προηγούµενοι οµιλητές- όπως για τα καφενεία στην ύπαιθρο τα οποία πληρώνουν
ένα ποσό το όποιο είναι δυσβάσταχτο. Μπαίνουν οι εισπράκτορες της ΑΕΠΙ -µας το έχουν καταγγείλει σε όλη την Ελλάδα- από
κοµµωτήρια µέχρι όπου µπορείτε να φανταστείτε και ζητούν,
επειδή παίζει ένα ραδιόφωνο µέσα στο κοµµωτήριο, για παράδειγµα -και λέω το κοµµωτήριο επειδή το θεωρώ τελείως εξωφρενικό- να πληρώνουν την ΑΕΠΙ γιατί µεταδίδουν µουσική.
Δεν ξέρουµε αν όντως αυτός που θα εκµεταλλευτεί τα ορφανά
έργα θα έχει οικονοµικό όφελος. Δεν µπορεί να το ελέγξει κανένας.
Επίσης, η ΑΕΠΙ –αναφέρω κάποια θέµατα, τα οποία δεν αποσαφηνίζονται- εισπράττει ένα ποσό από κάθε µαγαζί και το συγκεκριµένο µαγαζί µπορεί να παίζει και ορφανά έργα.
Τα χρήµατα αυτά, λοιπόν, δεν πηγαίνουν σε κάποιο δηµιουργό, αλλά µένουν αδιάθετα στην ΑΕΠΙ, µε αποτέλεσµα να έχει
συγκεντρωθεί ένα τεράστιο ποσό που θα πρέπει να δούµε πως
θα αποδοθεί. Μάλλον αναλογικά θα πρέπει να αποδοθεί στους
καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Τέλος πάντων, είναι λεπτοµέρειες τις οποίες θα συζητήσουµε
στην επιτροπή. Σαφώς και είµαστε υπέρ στην αύξηση από πενήντα σε εβδοµήντα χρόνια για τα πνευµατικά δικαιώµατα.
Θέλουµε να κάνουµε και κάποιες προτάσεις που αφορούν και
την ΑΕΠΙ. Προτείνουµε να συσταθεί µία επιτροπή, η οποία είπε ο
Υπουργός ότι θα γίνει, από ανθρώπους του πνεύµατος, καταξιωµένους, κ.λπ., που θα εξετάσει γενικά το θέµα της πνευµατικής
ιδιοκτησίας. Πιστεύουµε ότι µετά από τόσα χρόνια ελέγχου της
ΑΕΠΙ σε όλα αυτά τα καταστήµατα και απόδοσης πνευµατικής
ιδιοκτησίας, θα πρέπει να γίνει, -κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν έχει
γίνει κάποια στιγµή- και κάποιος έλεγχος οικονοµικός και στην
ΑΕΠΙ και στη GEA. Νοµίζω ότι είναι απαραίτητος, γιατί είναι δεκάδες χρόνια που η ΑΕΠΙ δρα ανεξέλεγκτα. Ελπίζουµε ότι δεν
θα υπάρχει κάποια παρατυπία και ότι θα αποδίδονται όντως αυτά
που εισπράττονται, αλλά καλό θα ήταν να γίνει ένας έλεγχος από
το ΣΔΟΕ, για να δούµε αν όντως συµβαίνει αυτό.
Επίσης, επειδή έρχονται και τα καταγγέλλουν σε εµάς οι µαγαζάτορες, σε όλους τους Βουλευτές όλων των κοµµάτων, γιατί
τα άκουσα και από άλλους συναδέλφους, καλό θα είναι να υπάρχει ένα τηλέφωνο, µία επιτροπή, η οποία θα δέχεται τις καταγγελίες, γιατί οι εισπράκτορες της ΑΕΠΙ πολλές φορές έχουν µία
συµπεριφορά η οποία είναι απαράδεκτη, µπαίνουν σε µαγαζιά
όπου βλέπουν και τους ιδιοκτήτες ότι οι άνθρωποι είναι έτοιµοι
να κλείσουν και τους λένε «κλείνουµε» ή «δεν µπορούµε να ανταπεξέλθουµε. Δεν πληρώνουµε εφορία. Δεν πληρώνουµε τις
ασφαλιστικές εισφορές» και όµως, αυτούς τους ανθρώπους που
βρίσκονται κυρίως σε ακριτικά σηµεία της Ελλάδας, τους σέρνουν στα δικαστήρια απαιτώντας από αυτούς υπέρογκα ποσά και
από προηγούµενα έτη. Νοµίζω ότι αναπτύχθηκε αυτό. Καλό θα
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είναι να υπάρχει ένα γραφείο, ένα τηλέφωνο τουλάχιστον, καταγγελιών για αυτούς τους ανθρώπους.
Έρχοµαι τώρα στην καταπολέµηση της πειρατείας. Βέβαια η
πειρατεία τώρα έχει µεταφερθεί από τα CD σε καφετέριες και
πλατείες, στο διαδίκτυο, που πλέον όλος ο κόσµος από εκεί κατεβάζει πειρατικά µουσική. Αυτό είναι ένα θέµα το οποίο δεν µπορούµε εµείς εδώ σαν Ελλάδα να το λύσουµε. Υπάρχουν ειδικά
λογισµικά τα οποία και αυτά τα ξεπερνάει η πειρατεία.
Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς σαφώς και
θα πρέπει να γίνει µνεία στην επιτροπή αυτή και θα έχουµε δύο
µήνες, από ό,τι µου είπε ο κύριος Υπουργός, να τα συζητήσουµε.
Για τον προϋπολογισµό τι να πούµε; Είναι ένας προϋπολογισµός ο οποίος όπως φαίνεται, θα έχει και άλλα νέα µέτρα, όσο
και αν προσπαθούν να µας πείσουν. Είναι ένας προϋπολογισµός
ο οποίος δεν έχει εγκριθεί από την τρόικα και µάθαµε ότι θα τον
αναθεωρήσουν οι τροϊκανοί. Έρχονται νέα µέτρα ακόµα και για
τους ελεύθερους επαγγελµατίες, δηλαδή για µία οµάδα που
πλήττεται και νοµίζω ότι είναι η οµάδα που πλήττεται περισσότερο. Τα καταστήµατα και οι επιχειρήσεις κλείνουν η µία µετά
την άλλη. Εάν ισχύσει ο προϋπολογισµός, το αφορολόγητο τελειώνει για τα 5.000 ευρώ που υπήρχε και µπαίνει ενιαίος συντελεστής 26% από το πρώτο ευρώ. Βέβαια αυτό θα έχει ως
αποτέλεσµα να κλείσουν κι άλλες επιχειρήσεις µέσα στο 2014.
Υπάρχει πρωτογενές πλεόνασµα, αλλά υπάρχει και έλλειµµα,
οπότε πάλι ελλειµµατικός θα είναι ο προϋπολογισµός. Δεν είχαµε
καµµία αµφιβολία γι’ αυτό. Αυξάνεται ο φόρος στα ενοίκια. Υπάρχει ενιαίος φόρος των ακινήτων για ακόµα 3 δισεκατοµµύρια.
Βέβαια, το έχουµε πει και το ξαναλέµε κι ας λέτε ότι δεν
έχουµε προτάσεις, για να βγει η οικονοµία από αυτό το τέλµα,
θα πρέπει να ρίξουµε το βάρος στον πρωτογενή τοµέα, δηλαδή
να έχουµε πραγµατικό πρωτογενές πλεόνασµα και όχι το πρωτογενές πλεόνασµα του κ. Στουρνάρα και του κ. Σαµαρά, το
οποίο δεν βασίζεται στην παραγωγή. Το γνωρίζουµε όλοι ότι είναι
τερτίπια των λογιστών και δεν υπάρχει καµµία αύξηση παραγωγής. Γιατί αν υπήρχε ελάχιστη αύξηση πρωτογενούς παραγωγής,
σίγουρα θα την πολυδιαφηµίζατε. Αντ’ αυτού, όµως, πολυδιαφηµίζεται ένα πρωτογενές πλεόνασµα το οποίο βγαίνει ξεκάθαρα
από λογιστικά τερτίπια.
Δεν υπάρχει βέβαια ιστορία επιτυχίας, για να µην το πω αγγλικά όπως το λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Υπάρχει ένα µεγάλο ψέµα. Θεωρώ ότι είναι µεγαλύτερο ψέµα από το «λεφτά
υπάρχουν», γιατί δηµιουργεί προσδοκίες σε ένα λαό ο οποίος
έχει ανάγκη να ακούσει µία θετική είδηση. Του την προσφέρετε
και αυτό κάνει τα πράγµατα για τον ελληνικό λαό ακόµα χειρότερα.
Η ανεργία έχει ξεπεράσει σε πραγµατικά νούµερα το 30%. Δωδεκάµισι χιλιάδες απολύσεις θα γίνουν τώρα και µέσα στο 2014.
Αυτό δεν µπορώ να το θεωρήσω success story, θα το πω έτσι
όπως το λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Υπάρχουν χιλιάδες πεινασµένα παιδιά –δεν το λέµε εµείς, δεν λαϊκίζω, χθες βγήκαν τα
νούµερα- περισσότερα από οκτώ χιλιάδες παιδιά δεν έχουν –θα
το πω ακριβώς όπως το γράψατε, είναι δική σας υπηρεσία- ούτε
µια φέτα ψωµί στο σχολείο, νοικοκυριά χωρίς ρεύµα. Τα βλέπουµε και εµείς στις εκποµπές, τα βλέπουµε και στην καθηµερινότητα. Εµείς τα βλέπουµε στην καθηµερινότητα, ελπίζω να τα
βλέπετε και εσείς τουλάχιστον στις εκποµπές, όπως προβάλλονται και µας προκαλούν θλίψη.
Μικροποσά, της τάξεως των 30, 40, 50 ευρώ αρπάζονται από
τους καταθετικούς λογαριασµούς µικροοφειλετών, ενώ δεν
έχετε πειράξει κανένα λογαριασµό από αυτούς που έχουν βρεθεί
στη λίστα Λαγκάρντ, από αυτούς που είχε βάλει στο στόχαστρο
το ΣΔΟΕ, αλλά δεν έχει πάρει ακόµα ούτε 1 ευρώ. Μπαίνουν, βέβαια, κάποιοι φυλακή –έτσι για το θεαθήναι- κάποιοι µεγάλοι επιχειρηµατίες –και καλά κάνουν και µπαίνουν- και ελπίζουµε να
συνεχιστεί αυτή η πολιτική, για να καταλάβουν όλοι ότι είτε µικρός είσαι είτε µεγάλος θα πρέπει να σέβεσαι τους νόµους.
Όµως, µέχρι στιγµής τους νόµους τους σέβονται µόνο οι µικροί.
Δεν έχετε ακουµπήσει κανένα µεγάλο.
Όταν, λοιπόν, ο άλλος βλέπει τη σύνταξή του ή το µισθό του να
εξαφανίζεται από την τράπεζα, γιατί χρωστούσε 50, 100, 150 ευρώ
στην εφορία, αλλά αντίθετα, τα µεγάλα κεφάλια, οι µεγαλοκαρχα-
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ρίες, αυτοί που χρωστάνε στο δηµόσιο τα εκατοµµύρια, να µην
αγγίζονται –και δεν χρειάζεται πάλι να µπούµε σε ονοµατολογίατότε, λοιπόν και ο µικροοφειλέτης που δεν µπορεί να αντιδράσει
κάποια στιγµή θα ξεσπάσει. Και όταν θα έρθει αυτό το ξέσπασµα
αυτών των ανθρώπων, θα είναι πολύ δύσκολο για όλους.
Αυτά τα νοµοσχέδια εδώ είναι ήσσονος σηµασίας. Αυτό ήταν
κάτι που έπρεπε να περάσει, είναι κοινοτικές οδηγίες, αλλά περνάει σε µία Βουλή –θα το πω και θα το επαναλάβω και θα το λέµε
όλοι οι οµιλητές της Χρυσής Αυγής- η οποία είναι ακρωτηριασµένη. Είναι διακοσίων ενενήντα επτά Βουλευτών. Σε τρεις Βουλευτές –και δεν αντιδρά ούτε η Αριστερά σε αυτό το έγκληµαενώ µιλάτε για πνευµατικά δικαιώµατα, δεν αναγνωρίζετε ούτε
τα ανθρώπινα ούτε τα πολιτικά δικαιώµατά τους, γιατί βρίσκονται
παρανόµως, αντισυνταγµατικά και άδικα στη φυλακή. Είναι πολιτικοί αιχµάλωτοι ενός καθεστώτος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Όταν κυβερνάτε µε αυτόν τον τρόπο, σίγουρα είναι καθεστώς.
Δεν λέγεται κυβέρνηση αυτή που κυβερνά µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Είναι αυτό που είπε και η κ. Βούλτεψη ότι συµβαίνει στη Βενεζουέλα. Και εσείς µε πάρα πολλές πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου κυβερνάτε, οπότε δεν νοµίζω...
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εκεί, όµως, δεν συζητούνται στη Βουλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Και εδώ που συζητούνται οι
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου στη Βουλή υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Γιατί όχι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει αλλάξει κάποια;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αν δεν ψηφιστούν…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει.
Καταθέτετε, λοιπόν, ένα αντιρατσιστικό νόµο-έκτρωµα, ο
οποίος το µόνο που κάνει είναι να ποινικοποιεί την ελευθερία του
λόγου. Βέβαια, θα έχουµε πάρα πολύ χρόνο να το συζητήσουµε.
Φαντάζοµαι ότι θα γίνει και σε δύο συνεδριάσεις η συζήτηση, για
να έχουµε πάρα πολύ χρόνο να το συζητήσουµε όλοι εδώ και να
δούµε πού µπορεί να καταλήξει ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, το οποίο
ποινικοποιεί στην ουσία την ελευθερία του λόγου. Όσους εκφράζουν µια διαφορετική άποψη από αυτή που θέλετε εσείς, τους
κλείνετε φυλακή, τους στερείτε τα πολιτικά τους δικαιώµατα,
τους κόβετε τη χρηµατοδότηση. Εµείς ήµασταν οι πρώτοι, βέβαια, που είπαµε να κοπεί η χρηµατοδότηση, αλλά αν είναι να
κοπεί στη Χρυσή Αυγή, θα πρέπει να κοπεί και σε όλα τα υπόλοιπα κόµµατα, όχι µόνο σε εµάς. Τώρα µας στερείτε το δικαίωµα να µιλάµε.
Και αυτό το νοµοσχέδιο, όπως και η επικοινωνιακή καταιγίδα
–εδώ εννοώ το αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο που έρχεται- όπως και
η επικοινωνιακή καταιγίδα αυτού του «µαύρου» Σαββάτου της
28ης Σεπτεµβρίου να είσαστε σίγουροι –και σας το λέω πάρα
πολύ απλά και πάρα πολύ ήσυχα, όπως βλέπετε- θα σας γυρίσει
µπούµερανγκ. Το ξέρετε ότι θα σας γυρίσει µπούµερανγκ και
αυτό, όπως ξέρετε ότι σας γύρισε και αυτή η επικοινωνιακή καταιγίδα, αφού όλη η υφήλιος έβλεπε έξι Βουλευτές του τρίτου σύµφωνα µε τις επίσηµες δηµοσκοπήσεις, τις αµφισβητούµε ως
προς τη θέση αυτή- κόµµατος της Ελλάδος να βρίσκονται µε χειροπέδες και δίπλα τους κουκουλοφόροι µε αυτόµατα κ.λπ.. Ήταν
µία εικόνα που ντρόπιασε την Ελλάδα σε όλο τον κόσµο.
Αφού, λοιπόν, αυτή η επικοινωνιακή καταιγίδα δεν έπιασε,
φέρνετε αυτό το νοµοσχέδιο. Και αυτό το νοµοσχέδιο, όπως και
ό,τι κινήσεις κάνετε οι οποίες δείχνουν ότι βρίσκεστε σε πανικό,
θα σας γυρνούν µπούµερανγκ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω.
Εµείς, ενάντια σε αυτές τις διώξεις, καλούµε τον ελληνικό λαό
να δείξει τη συµπαράστασή του σε αυτούς τους τρεις παράνοµα
πολιτικούς κρατούµενους στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα στις
9.00’.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε Ηλιόπουλε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
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στο Σώµα ότι µε την από 6 Νοεµβρίου 2013 έγγραφη δήλωσή
τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής, οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές
κ.κ. Θεόδωρος Παραστατίδης, Οδυσσέας Βουδούρης, Παρίσης
Μουτσινάς, Νικόλαος Σταυρογιάννης, Δηµήτριος Ανδρουλάκης,
Ιωάννης Κουράκος, Νικόλαος Νικολόπουλος, Ανδρέας Λοβέρδος, Μάρκος Μπόλαρης, Χρήστος Αηδόνης, Γεώργιος Κασαπίδης δηλώνουν ότι συγκροτούν Κοινοβουλευτική Οµάδα του
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Συνασπισµού κοµµάτων «Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές»,
µε Πρόεδρο τον Βουλευτή κ. Θεόδωρο Παραστατίδη.
Η σχετική δήλωση µε τις υπογραφές των ως άνω Βουλευτών
θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα δήλωση καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Νότης Μαριάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, συζητούµε πράγµατι ένα σηµαντικό
νοµοσχέδιο.
Πρόκειται για ενσωµάτωση κοινοτικών οδηγιών στο νοµικό σύστηµα της χώρας και όπως είπατε κι εσείς, κύριε Υπουργέ, πραγµατικά δεν µπορούµε να το συζητήσουµε εν κενώ, γιατί δεν
µπορεί κανείς να µη λάβει υπ’ όψιν ότι σε αυτήν τη φάση υπάρχει
µία τεράστια οικονοµική κρίση, ότι αυτή έχει επηρεάσει και τα
ζητήµατα που έχουν σχέση µε τα πνευµατικά δικαιώµατα και τον
πολιτισµό, πολύ δε περισσότερο για τη χώρα µας.
Ο κ. Στουρνάρας πριν λίγες ώρες κατέθεσε τον κρατικό προϋπολογισµό του 2014, που είναι ένας προϋπολογισµός µε success story για τους δανειστές και κοινωνική εξαθλίωση για τους
πολίτες. Είναι ένας προϋπολογισµός κοµµένος και ραµµένος στα
µέτρα της τρόικας, ένας προϋπολογισµός που συνεχίζει να
εφαρµόζει τη γνωστή µνηµονιακή συνταγή που ακόµη και οι ίδιοι
οι δανειστές παραδέχονται ότι είναι λάθος, οδηγώντας σε αργό
θάνατο την οικονοµία της χώρας και σε φτωχοποίηση τον ελληνικό λαό. Είναι ένας προϋπολογισµός που προκαλεί κοινωνικό
Αρµαγεδδώνα µε µειώσεις συντάξεων, κοινωνικών παροχών, µε
µαζικές απολύσεις στο δηµόσιο και µε φορο-λεηλασία της ακίνητης περιουσίας.
Μόνη λύση για να µπορέσει η πατρίδα µας να απεγκλωβιστεί
από τα δεσµά των δανειστών, είναι η καταγγελία των µνηµονίων
και των δανειακών συµβάσεων και η διαγραφή του επονείδιστου
χρέους.
Νοµίζω ότι αυτή είναι µία στάση αρχής, την οποία εµείς ως
Ανεξάρτητοι Έλληνες τηρούµε και πάντοτε σε αυτήν την Αίθουσα θα υποστηρίζουµε, διότι βλέπουµε ότι θα επιταχυνθεί η
διαδικασία για τη συζήτηση του προϋπολογισµού εντός των προθεσµιών, αλλά πριν τις 9 Δεκεµβρίου προκειµένου να υπάρξει η
συζήτηση στο Eurogroup το οποίο έχει, αν θέλετε, και την τελική
εξουσία, έτσι όπως τα κατάφερε η µνηµονιακή πλειοψηφία, στα
ζητήµατα της δήθεν δηµοσιονοµικής πειθαρχίας των προϋπολογισµών.
Εκεί θα αναµείνουµε αν θα είναι αυτός ο προϋπολογισµός ή
θα έχουµε και συµπληρωµατικό προϋπολογισµό µε νέα µέτρα,
εφόσον οι δανειστές πλέον θεωρούν ότι υπάρχει δηµοσιονοµικό
κενό και απαιτούν και νέα φοροµπηχτικά µέτρα.
Αυτή, λοιπόν, δυστυχώς είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε. Είναι µία κατάσταση που, όπως εξήγησα κι εχθές, έχει
άµεση σχέση και µε την ίδια τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία κατάσταση η οποία είναι σε µεγάλο βαθµό, όσον αφορά
το µνηµόνιο, διαδικασία αντίθετη µε την ίδια τη λειτουργία της
συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και µια και αναφερθήκαµε στα θέµατα της ενσωµάτωσης των
οδηγιών και άκουσα αρκετές παρατηρήσεις –είπα κι εχθές τις
απόψεις µου- να επισηµάνω τα εξής:
Πρώτα απ’ όλα, η συµµετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση προσδιορίζεται µε συγκεκριµένα δικαιώµατα και διαδικασίες µέσα από την ίδια τη συνθήκη.
Η άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας είναι γνωστό ότι είτε γίνεται
άµεσα και απευθείας µε δηµοψηφίσµατα και µε συµµετοχή του
λαού στις εκλογές είτε έµµεσα, στο βαθµό που εκλέγει όργανα
τα οποία έχουν συγκεκριµένες αρµοδιότητες. Δηλαδή, συγκεκριµένες αρµοδιότητες έχει η Βουλή µέσα από την οποία ασκείται
η λαϊκή κυριαρχία.
Αυτό γίνεται σε επίπεδο κράτους-µέλους. Σε επίπεδο, όµως,
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκδήλωση της λαϊκής κυριαρχίας γίνεται
µέσω των Ευρωεκλογών και αυτή είναι η πρώτη µορφή. Εποµένως, οι Ευρωβουλευτές έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν
και συννοµοθετούν επί οδηγιών ή άλλων διαδικασιών –κανονισµών- και ταυτόχρονα εµµέσως υπάρχει µια έκφραση λαϊκής και
εθνικής κυριαρχίας και στο Συµβούλιο των Υπουργών.
Έτσι, υπάρχει η έκδοση συγκεκριµένων αποφάσεων, νοµικών
πράξεων της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν µεν είναι κανονισµοί, εφαρµόζονται απευθείας. Αν όµως είναι οδηγίες –και
εδώ πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε- ενώ προσδιορίζουν το σκοπό
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και το τελικό αποτέλεσµα, αφήνουν µια σηµαντική διακριτική ευχέρεια στα κράτη να δουν µε ποιο τρόπο θα τις ενσωµατώσουν
και αν χρειαστεί, να πάρουν συγκεκριµένα µέτρα, συµπληρωµατικά βεβαίως και όχι τέτοια που να ανατρέπουν την ουσία της
οδηγίας.
Εδώ, λοιπόν, έχουµε την Ευρωπαϊκή Ένωση το τελευταίο διάστηµα να επιλέγει οδηγίες αντί για κανονισµούς. Τι σηµαίνει
αυτό; Σηµαίνει ότι οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας, οι οποίες εκφράζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τα κόµµατά τους,
έχουν τη δυνατότητα εκεί να ψηφίσουν υπέρ ή κατά. Άρα, λοιπόν,
δεν θεωρείται παράλογο, εάν υπάρχουν πολιτικά κόµµατα που
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταψήφισαν συγκεκριµένες οδηγίες, να έρθουν σε αυτήν την Αίθουσα και να εκφράσουν την ίδια
πολιτική άποψη. Το αντίθετο θα ήταν, αν θέλετε, κατακριτέο.
Δεύτερον, η Κυβέρνηση εκφράζεται και έχει τις απόψεις της
και ψηφίζει στο Συµβούλιο. Και επειδή τώρα οι περισσότερες
οδηγίες και κανονισµοί εκδίδονται µε πλειοψηφία, είναι πιθανόν
η Ελληνική Κυβέρνηση να έχει µειοψηφήσει σε ορισµένες οδηγίες οι οποίες εκδίδονται. Εποµένως, αυτό δίνει τη δυνατότητα
στις πολιτικές δυνάµεις να ασκήσουν και κριτική.
Εάν δεν ενσωµατωθεί µια οδηγία, είναι προφανές ότι η χώρα
µπορεί να οδηγηθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
να έχει και κυρώσεις. Αυτή είναι η διαδικασία, εποµένως, δεν
θεωρώ ότι είναι απίθανο ή λάθος, παρ’ ότι κάποιος έχει µια διάσταση ευρωπαϊκή στα θέµατα αυτά, όπως είναι οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες, να µην συµφωνήσει µε την ενσωµάτωση συγκεκριµένης οδηγίας και να την καταψηφίσει, αν και για τη συγκεκριµένη
εµείς εξηγήσαµε ότι θα ψηφίσουµε θετικά. Αλλά λέω ότι εδώ,
εφόσον έρχεται στο Κοινοβούλιο, µας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετηθούµε.
Επίσης, επειδή είναι διαδικασία ενσωµάτωσης µέσω νόµου και
υπάρχουν δυνατότητες να ενσωµατωθούν και άλλα στοιχεία που
δεν ανατρέπουν τις οδηγίες, εκεί εν προκειµένω µπορεί να υπάρχει διαφωνία από πολλές πτέρυγες. Άρα, θα έλεγα εγώ ότι το βασικό στοιχείο είναι να εξετάσουµε την ουσία των ίδιων των
οδηγιών και επ’ αυτού να τοποθετηθούµε, διατηρώντας το δικαίωµά µας να έχουµε άποψη και να ψηφίσουµε.
Φανταστείτε να εφαρµόζαµε τα παλιά, που ξέρετε τι γινόταν.
Δεν γινόταν συζήτηση στη Βουλή, αλλά προεδρικό διάταγµα,
εποµένως δεν υπήρχε καν συµµετοχή της Εθνικής Αντιπροσωπείας στο ζήτηµα αυτό. Αυτό ήταν πιο δηµοκρατικό;
Θα έλεγα ότι ορθώς επιλέγεται ως διαδικασία να έρχεται εδώ,
για να τοποθετούνται ζητήµατα. Προφανώς, βέβαια, δεν θα πρέπει πίσω από την οδηγία να έχουµε άλλες δεκαπέντε, είκοσι τροπολογίες, οι οποίες επί της ουσίας δηµιουργούν το πολιτικό και
το θεσµικό κλίµα και έτσι χάνεται η ουσία της έννοιας της οδηγίας.
Θεωρώ σηµαντική κατάκτηση που σε αυτήν την οδηγία δεν
έχουµε καµµία τροπολογία. Είχαµε µία, αλλά βέβαια, απ’ ό,τι κατάλαβα, δεν θα συζητηθεί. Έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ; Αλλά
εµείς να πούµε ότι για λόγους αξιών και ιστορικής µνήµης θα ψηφίζαµε υπέρ της συγκεκριµένης τροπολογίας, την οποία κατέθεσε ο κ. Λοβέρδος. Καλό θα ήταν θα ψηφιστεί σήµερα να
αντιµετωπιστεί το ζήτηµα, το οποίο εµπεριέχει η συγκεκριµένη
οδηγία.
Αναµένουµε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών να
δει το ζήτηµα αυτό, να έρθει αυτή η τροπολογία και ίσως πιο
σφαιρικά να κριθούν και άλλα ζητήµατα, αλλά θεωρούµε ότι αυτό
το θέµα, έτσι όπως τέθηκε από τους συναδέλφους, τον κ. Λοβέρδο και τον κ. Αηδόνη, µας έβρισκε σύµφωνους και θα µπορούσε να έχει προχωρήσει.
Τώρα, επί της συγκεκριµένης οδηγίας θα πούµε τα εξής:
Πρώτα από όλα κάνει ορισµένα θετικά βήµατα στη στήριξη και
στην προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων.
Διότι, στη φάση της παγκοσµιοποίησης, στη φάση όπου -αν
θέλετε- ένα µεγάλο µέρος της εργασίας και συνακόλουθα και
του πλούτου που παράγεται έχει σχέση µε την πνευµατική εργασία και µε τα πνευµατική δικαιώµατα, θα πρέπει –και είναι λογικό– να υπάρχει µία συγκεκριµένη προστασία των πνευµατικών
δικαιωµάτων.
Εποµένως, η επέκταση κατά είκοσι έτη της προστασίας στα

2528

υπό των οδηγιών προστατευόµενα πρόσωπα θεωρούµε ότι είναι
κάτι σηµαντικό. Αυτό είναι και το βασικό στοιχείο πάνω στο οποίο
µένουµε, ως ένα βήµα το οποίο πρέπει να χαιρετήσουµε και γι’
αυτό άλλωστε το ψηφίζουµε. Κρατώ µία επιφύλαξη για ορισµένα
άρθρα στα οποία θα αναφερθώ σε λίγο.
Άρα, κύριε Υπουργέ, σε µια φάση όπου έχουµε µία έντονη
παγκοσµιοποίηση, θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν -ειπώθηκε και
από άλλους συναδέλφους- ότι στις Ηνωµένες Πολιτείες ο χρόνος
προστασίας είναι µεγαλύτερος και φτάνει τα ενενήντα έτη. Είναι,
πιθανό, λοιπόν να γίνεται και ένα ντάµπινγκ.
Δηλαδή, όταν λήγουν δικαιώµατα τα οποία προστατεύονται σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης -τα οποία ήταν πενήντα χρόνια
µέχρι πριν λίγο- πρέπει µε κάποιο τρόπο διάφορες εταιρείες να
µπορούν να τα αξιοποιούν, να τα οικοποιούνται και στις Ηνωµένες Πολιτείες να αποκτούν προστασία πολύ µεγαλύτερη και να
τα εκµεταλλεύονται χωρίς να πηγαίνουν και δικαιώµατα στους
δηµιουργούς. Αυτά είναι θέµατα τα οποία πρέπει να τα δούµε.
Επίσης, εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ήθελα να εκφράσω ότι έχουµε ορισµένες επιφυλάξεις κυρίως στα άρθρα 6 έως 8 που αφορούν τις χρήσεις των
ορφανών έργων. Εκεί πιστεύω ότι υπάρχουν σηµαντικές παρατηρήσεις –τέθηκαν και από συναδέλφους- και θα πρέπει να
δούµε µε ποιον τρόπο µπορεί να γίνει πιο ουσιαστική δραστηριότητα, ώστε να µην υπάρξουν προβλήµατα, έτσι όπως αναπτύχθηκαν.
Εποµένως, στα άρθρα 6 έως 8 θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ». Στα
άλλα άρθρα θα είµαστε θετικοί. Όµως, αυτό είναι κάτι το οποίο
θέλω να δείτε.
Θέλω, επίσης, κύριε Υπουργέ, να πω αυτό που κι εσείς αναφέρατε, όπως και πάρα πολλοί συνάδελφοι στην Αίθουσα αυτή, σε
σχέση µε την ΑΕΠΙ και αντίστοιχα νοµικά πρόσωπα. Υποφέρει
πραγµατικά όλη η επαρχία και όλα τα χωριά. Δεν µπορούν σε ένα
καφενείο ή σε µια ταβέρνα να βάλουν µουσική και εµφανίζεται η
ΑΕΠΙ, ζητάει υπέρογκα ποσά, τους σέρνει στο αυτόφωρο και γίνονται χιλιάδες µηνύσεις. Αυτό, λοιπόν, έχει φτάσει στο άλλο
άκρο. Είπαµε να υπάρχει µια προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων, των µουσικών και όλων των καλλιτεχνών και στη βάση αυτή
να προστατεύονται και να εισπράττουν και τα δικαιώµατά τους.
Είχαµε την ευκαιρία σε ένα άλλο νοµοσχέδιο -που αν θυµάµαι
καλά είχε σχέση µε την τιµητική σύνταξη καλλιτεχνών- να ρωτήσουµε πολλούς καλλιτέχνες αν εισπράττουν αυτά τα περίφηµα
πνευµατικά δικαιώµατα από την ΑΕΠΙ. Από την απάντηση είδα
ότι υπήρχαν αρκετές παρατηρήσεις πως πολλά από τα ποσά αργούν να τα εισπράξουν ή και δεν τα εισπράττουν. Εποµένως, µην
πάµε στο άλλο άκρο. Ναι µεν να προστατευτούν τα δικαιώµατα
αυτά, αλλά από ένα σηµείο και πέρα δεν τολµάει κανείς σε κανένα χωριό σε όλη την επικράτεια και στην Κρήτη, όπως και σε
άλλες περιοχές, να βάλει µουσική σε ένα καφενείο και σε µια ταβέρνα.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτά πρέπει να σταµατήσουν. Ορθώς είπατε ότι το ζήτηµα είναι ανοιχτό. Θα πρέπει να το δούµε, να το
δείτε κι εσείς και να υπάρχει µια συζήτηση, να παρθεί µια πρωτοβουλία για να αντιµετωπιστεί µε τον πιο θετικό τρόπο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εποµένως, κλείνοντας κυρία Πρόεδρε, θέλω να επισηµαίνω ότι
εµείς, µε βάση και την εισήγηση που έκανε η κ. Ξουλίδου, είµαστε θετικοί επί της αρχής. Θα ψηφίσουµε τα περισσότερα άρθρα
τα οποία υπάρχουν στην οδηγία. Θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ» στα
άρθρα 6 έως 8.
Θεωρούµε ότι ανοίγει ένας σηµαντικός δρόµος για το ζήτηµα
της προστασίας των πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων,
όµως χρειάζεται προσοχή σε παρενέργειες τύπου ΑΕΠΙ, γιατί
πραγµατικά οδηγούν στο αντίθετο άκρο και σε µεγάλες αντιδράσεις τον ίδιο τον ελληνικό λαό και τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν ψυχαγωγία µε µουσική στο χώρο τους το
βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
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αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί
- συνοδοί τους από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Πύργου Ηλείας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κ. Βασίλειος Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, η εισαγωγή αυτών
των δύο οδηγιών δίνει την ευκαιρία να κάνουµε µία συζήτηση
πάνω στο µεγάλο ζήτηµα του πολιτισµού, να κάνουµε µία συζήτηση για την προσέγγιση που έχει κάθε πτέρυγα µέσα σ’ αυτήν
την Αίθουσα πάνω σ’ αυτό το µεγάλο θέµα που απασχολεί πάρα
πολλούς, ενώ αποτελεί και µια µεγάλη και σπουδαία υπόθεση για
την πατρίδα µας, το λίκνο του πολιτισµού και της δηµοκρατίας,
όπως κάποιοι την αποκαλούν.
Ειλικρινά το να πεις ναι ή όχι σε δύο οδηγίες, είναι εύκολο. Αν
θέλεις να πεις πάρα πολλά, µπορείς να τα λες µία ολόκληρη
µέρα. Νοµίζω, όµως, ότι όταν έχεις δύο στοιχειωδώς λογικές και
µε πολύ ορθή δοµή οδηγίες, οι οποίες λύνουν σηµαντικά θέµατα
τρέχουσας σηµασίας αλλά και ζητήµατα καθοριστικά για τη ζωή
πολλών ανθρώπων, δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο παρά να συµφωνήσεις.
Υπό αυτήν την έννοια, για να λήξουµε και το θέµα του τι θα
κάνει η Δηµοκρατική Αριστερά, εµείς θα είµαστε θετικοί και για
τις δύο οδηγίες, γιατί νοµίζουµε ότι συνεισφέρουν σε δύο πολύ
σηµαντικά ζητήµατα.
Πρώτον, στο θέµα των πνευµατικών δικαιωµάτων για τους ανθρώπους που παράγουν τον πολιτισµό. Πραγµατικά η επέκταση
στα εβδοµήντα χρόνια είναι µία σηµαντική ρύθµιση, γιατί καλύπτει αρκετά το έργο τους και είµαστε θετικοί σ’ αυτό.
Εγώ θα συµφωνήσω µ’ αυτό που είπε ο κ. Κυρίτσης, δηλαδή
ότι αν δούµε πώς προστατεύουν οι άλλες χώρες το έργο των
καλλιτεχνών τους ή των πνευµατικών ανθρώπων –και παράδειγµα αποτελούν τα εκατό χρόνια προστασίας της Αµερικήςµπορούµε να πούµε ότι και τα εβδοµήντα χρόνια είναι ένα καλό
βήµα σε σύγκριση µε τα πενήντα που ίσχυαν.
Από εκεί και µετά πρέπει να πούµε, ότι για µας είναι πολύ σηµαντικό ότι ρυθµίζεται το θέµα των ορφανών έργων και ότι υπάρχει η δυνατότητα και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες αλλά και όλα τα
ιδρύµατα τα οποία θέλουν να κάνουν χρήση αυτών των έργων,
να την κάνουν, µέχρι να βρεθεί κάποιος ο οποίος να διεκδικήσει
την πατρότητα αυτών των έργων.
Όµως, πέρα από το αυτονόητο ότι αυτές οι δύο οδηγίες ρυθµίζουν σηµαντικά ζητήµατα στο χώρο του πολιτισµού, νοµίζω ότι
δίνουν και την ευκαιρία µε τη σηµερινή πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να συζητήσουµε πάνω στο θέµα του πολιτισµού αλλά και
ευρύτερα. Νοµίζω, λοιπόν, ότι δεν θα έπρεπε να χάσουµε αυτήν
την ευκαιρία, γιατί όλες οι πτέρυγες µίλησαν για την ανάγκη ενός
εθνικού σχεδίου για τον πολιτισµό, αλλά πραγµατικά όλοι µένουµε σ’ αυτήν τη διαπίστωση και δεν προχωράµε ένα βήµα
µπροστά ή δεν επεκτείνουµε τη σκέψη µας.
Φαντάζοµαι πως καταλαβαίνετε ότι είναι κρίσιµο η κάθε πτέρυγα να καταθέσει το σχέδιό της για το πώς βλέπει να αναπτύσσεται ο πολιτισµός στη χώρα µας, στην περίπτωση βέβαια που
τον θεωρούµε εθνικό κεφάλαιο αλλά και µια πηγή πλούτου µε
την έννοια της δυνατότητας προβολής και αξιοποίησης του ονόµατος της χώρας µας και των δηµιουργικών δυνάµεων αυτής της
χώρας και αυτού του λαού.
Εγώ άκουσα τον συνάδελφο Γιώργο Κυρίτση -ο οποίος έχει
ασχοληθεί ιδιαίτερα µε τον πολιτισµό- ο οποίος µίλησε για την
ανάγκη διαµόρφωσης ενός εθνικού σχεδίου για τον πολιτισµό.
Εγώ θα συµφωνήσω απολύτως. Ξέρετε γιατί; Διότι ειδικά σήµερα
–ηµέρα µάλιστα που πήραν την ευκαιρία και οι προλαλήσαντες
να πουν ότι µέσω του προϋπολογισµού που κατατέθηκε, έχουµε
και την εικόνα για το πού το πάει η Κυβέρνηση το 2014, την πέµπτη χρονιά της κρίσης µετά το 2010 και τον προϋπολογισµό του
2009, ο οποίος θυµίζω ότι ήταν γαλαντόµος- θα πρέπει όλοι να
ξεκαθαρίσουµε και να πούµε ποιο σχέδιο έχει ο καθείς γι’ αυτόν
το µεγάλο τοµέα της χώρας, για τον πολιτισµό.
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Αν εµείς ως χώρα, ως λαός, ως πολιτική τάξη προσεγγίζουµε
τα ζητήµατα της χώρας όπως τα προσεγγίσαµε το 2010, που για
να αντιµετωπίσουµε την κρίση δεχτήκαµε το σχέδιο της γερµανικής πλευράς -ευρωπαϊκής πλευράς - το λεγόµενο µνηµόνιο, το
οποίο άνευ διαπραγµατεύσεως λέµε πολλοί, κάποιοι –τότε ελάχιστοι, σήµερα σχεδόν όλοι- και το αποδεχθήκαµε ως σχέδιο σωτηρίας της ελληνικής περίπτωσης και του ελληνικού λαού, τότε
εκεί έχουµε το µεγάλο έλλειµµα της πολιτικής τάξης.
Εάν θεωρούµε ότι χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο για την έξοδο
της χώρας από την κρίση, ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης
της χώρας, έτσι όπως αυτό θα δροµολογηθεί και θα διαφανεί
από τον προϋπολογισµό, από την προσέγγισή για το ποια είναι
τα ζητήµατα και τα εργαλεία τα οποία µία χώρα υπό κρίση, όπως
είναι η Ελλάδα, θα βάλει µπροστά ως εργαλεία κι ως αιχµές για
να ξεπεράσει την κρίση –ένα θέµα είναι και ο πολιτισµός- πρέπει
να είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο στο συνολικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας ο τοµέας του πολιτισµού. Ένα άλλο σηµείο
είναι ο τουρισµός, ένα άλλο σηµείο είναι η ναυτιλία, ένα άλλο σηµείο είναι οι παραγωγικές δυνάµεις που πρέπει να αναπτυχθούν.
Εµείς, λοιπόν, θεωρούµε ότι µέσα σε αυτήν τη βεντάλια των
ζητηµάτων τα οποία πρέπει να ανήκουν σε ένα εθνικό σχέδιο
ανασυγκρότησης της χώρας είναι και το θέµα του πολιτισµού.
Εκεί ο πολιτισµός µε ποια ιδιότητα έρχεται; Έρχεται ως η ατµοµηχανή που θα σύρει τα βαγόνια. Εµείς θεωρούµε ότι ο πολιτισµός είναι συνακόλουθος άλλων εργαλείων ή πρωτοβουλιών ή
δράσεων που µπορεί να πάρει µια χώρα, ειδικά µια χώρα σαν την
Ελλάδα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, κύριε Υπουργέ -που πιστεύουµε ότι κι εσείς
πάνω-κάτω αυτές τις σκέψεις έχετε- πρέπει ο πολιτισµός να µην
είναι απλά µια προσέγγιση γλαφυρότητας, φολκλόρ, διασκεδάσεως, αναψυχής, τέλος πάντων κάτι το οποίο βοηθάει να ξεπεράσουµε την καθηµερινότητά µας, αλλά να είναι κάτι πιο
ουσιαστικό, κάτι πιο βαθύ, κάτι που µπορεί να εξυψώσει και να
ανυψώσει τη χώρα και το λαό. Νοµίζω ότι µπορούµε να πάρουµε
πρωτοβουλίες, να γίνουν ενέργειες, να ξεδιπλωθούν οι δράσεις,
ώστε να αναδείξουν και τον πολιτισµό και τους ανθρώπους που
τον υπηρετούν.
Γι’ αυτό εµείς δεχόµαστε τις δύο οδηγίες, γιατί δίνουν τη δυνατότητα και στους ανθρώπους του πολιτισµού να σταθούν στα
πόδια τους -η επέκταση των πνευµατικών δικαιωµάτων τους βοηθάει- αλλά να δούµε και µε ποιον τρόπο αυτό θα µπορέσει να
γίνει η αιχµή του δόρατος για να µπορούµε να ξεπεράσουµε την
κρίση.
Το πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας είναι πάρα πολύ σηµαντικό, δεν χρειάζεται να λέµε τα ίδια και τα ίδια, το γνωρίζουµε
όλοι. Όµως, χαίροµαι πάρα πολύ όταν δέχεστε προτάσεις οι
οποίες είναι δηµιουργικές, γιατί θέλουν να συνεισφέρουν σε
αυτήν την προσπάθεια.
Προηγουµένως και στην επιτροπή υπήρξε η πρόταση του κ.
Κυρίτση για το εθνικό αρχείο δισκογραφίας. Χαίροµαι πάρα πολύ
που το αποδέχεστε ως µία καλή φαρέτρα σε αυτήν την προσπάθεια που θα κάνουµε όλοι, σαν χώρα, σαν λαός. Άρα, σε αυτήν
την κληρονοµιά της µουσικής και όλης αυτής της παράδοσης κι
όλης αυτής της κουλτούρας, που θα καταγράψουµε από το 1896
και θα είναι κι αυτό πια εργαλείο στον πολιτισµό και στη χώρα
συνολικά, πρέπει όλοι µαζί να πέσουµε πάνω για να µπορέσει και
να στηθεί και να λειτουργήσει.
Όσον αφορά, λοιπόν, το εθνικό σχέδιο για τον πολιτισµό, όπως
κάθε κόµµα βέβαια βάζει και τις προτεραιότητες και τις ιεραρχήσεις του, έτσι κι εµείς πιστεύουµε ότι µέσα από τον πολιτισµό
-όχι γιατί είναι έτσι η κουλτούρα του κόµµατος, της Δηµοκρατικής Αριστεράς, ένα κόµµα το οποίο έχει µία καλή παράδοση στο
χώρο της πολιτιστικής δραστηριότητας και τη δηµιουργίας- µπορείς να κάνεις τη διαφορά σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως είναι η Ευρώπη αλλά και παγκόσµια.
Εµείς δεν έχουµε αυτά τα προτερήµατα και τις δυνατότητες;
Άρα, λοιπόν, δεν είναι µεγάλη ευκαιρία να τα αξιοποιήσουµε; Υπό
αυτήν την έννοια εµείς θα συµφωνήσουµε µε τις οδηγίες, θα
συµφωνήσουµε µε την πρωτοβουλία που πήρατε. Θεωρούµε ότι
υπάρχουν πολύ σηµαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης
του πολιτιστικού χάρτη της χώρας.
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Θα ήθελα να σας αναφέρω και ένα παράδειγµα από την περιφέρεια µου –διότι ο πολιτισµός δεν είναι µόνο το τραγούδι, η
µουσική, η ποίηση, αλλά είναι όλα τα στοιχεία που συνδέουν την
ταυτότητα ενός λαού και µίας πορείας που κάνει –για το οποίο
σας έχω κάνει και τρεις ερωτήσεις.
Πρόκειται για το παλαιοντολογικό µουσείο στο Πικέρµι, το
οποίο θα πρέπει να φτιάξουµε. Όλη η διεθνής κοινότητα µιλάει
για την ακρόπολη της παλαιοντολογίας και για τις ανακαλύψεις
που γίνονται στο Πικέρµι. Αποτελεί σηµείο παγκόσµιας αναφοράς, καθώς όλοι οι επιστήµονες αναφέρουν ότι το Πικέρµι είναι
η ακρόπολη της παλαιοντολογίας. Τι θα ήταν πιο σπουδαίο από
το να κάνουµε το παλαιοντολογικό µουσείο σηµείο παγκόσµιας
αναφοράς;
Άρα, λοιπόν, µέσα από τέτοιες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες, µε τις οποίες θα αναδείξουµε την πολιτιστική ταυτότητα της
χώρας, τις δυνατότητες και τις προοπτικές, θεωρώ ότι µπορούµε
να αναπτύξουµε µεγάλη γκάµα και να µην περιορίσουµε την επισκεψιµότητα για τον πολιτισµό µας µόνο στα δύο, τρία κλασικά
θέµατα, όπως την Ακρόπολη και τις αρχαιότητες εντός των Αθηνών. Υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες, όπως η ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων, µία διαδροµή, ένας περίπατος, που θα ξεκινάει
από την Ακρόπολη και θα πηγαίνει στην Ελευσίνα, στο Σούνιο,
στο Μαραθώνα. Κάποιος δηλαδή που θέλει να επισκεφθεί τον
πολιτισµό µας, να µην σταµατάει σε µία µικρή βόλτα στου Φιλοπάππου. Και το λέω διότι τουρισµός και πολιτισµός είναι ουσιαστικά σύµµαχα σχέδια και εργαλεία. Εποµένως, υπάρχουν
πολλές δυνατότητες για τη χώρα µας κι ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι θα τις αξιοποιήσετε.
Θα είµαστε θετικοί και για την τροπολογία του κ. Λοβέρδου µε
τον κ. Αηδόνη.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κι εµείς θετικοί είµαστε, απλώς θα έχουµε µία πληρέστερη ρύθµιση του θέµατος µε την νοµοθετική ρύθµιση που
θα καταθέσει ο κ. Μιχαλάκης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Η Δηµοκρατική Αριστερά πάντως
θεωρεί ότι πρέπει να διευθετηθεί το θέµα, είναι θέµα ιστορικής
µνήµης και ιστορικής ακριβοδίκαιης τοποθέτησής µας, διότι πολλοί Έλληνες στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο -λόγω αυτής της καταγωγής- δεινοπάθησαν από τα «κτήνη» της τότε εποχής, τα
«χιτλερικά κτήνη». Σήµερα πρέπει η πατρίδα µας, η πολιτεία µας,
να αποδώσει τα του Καίσαρος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Οικονόµου.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, κ. Σπύρος Χαλβατζής.
Ορίστε, κύριε Χαλβατζή, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις και σχόλια. Το
πρώτο σχετίζεται µε το θέµα που δηµιουργήθηκε σχετικά µε τον
Κανονισµό, την ερµηνεία και τους περιορισµούς του.
Κατά παράδοση, η πείρα δείχνει ότι κανένας Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος δεν µιλάει µόνο ή κυρίως για το συζητούµενο νοµοσχέδιο που κάθε φορά έρχεται στην Ολοµέλεια και αυτό είναι
απολύτως φυσιολογικό διότι υπάρχει πάντα η τρέχουσα πολιτική
επικαιρότητα. Αναφέρονται οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι επί
παντός επιστητού. Το ίδιο κάνουν και οι πρώην Πρόεδροι της
Βουλής και κάνουν κριτική πολλές φορές γυρνώντας πίσω στα
πάντα και αυτή η πρακτική ακολουθείται εδώ και σαράντα περίπου χρόνια. Είναι κάποιος που το ανακάλυψε σήµερα αυτό;
Δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος έχει αντίρρηση
στο ότι και ο κατατεθείς σήµερα κρατικός προϋπολογισµός για
το 2014 θα είναι ένας ακόµα σκληρός ταξικός προϋπολογισµός,
ο οποίος θα σωρεύει νέα βάρη στις πλάτες της εργατικής τάξης
και των λαϊκών στρωµάτων. Δεν θα είναι ένας προϋπολογισµός,
ο οποίος θα δίνει νέα προνόµια στους επιχειρηµατικούς οµίλους;
Έτσι ακριβώς θα γίνει και δεν το λέµε αυθαίρετα αυτό. Όλες
οι µέχρι τώρα κυβερνητικές τοποθετήσεις αλλά και όλα τα µέτρα
που έχουν ληφθεί και ψηφιστεί και αυτά που προαναγγέλλονται
αµέσως ή εµµέσως, όλα τα προσχέδια τα προκαταρκτικά που
µέχρι σήµερα κυκλοφόρησαν και δηµοσιεύθηκαν, έχουν κινηθεί
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προς αυτήν την κατεύθυνση.
Συνεπώς, τι θα πρέπει να περιµένουν οι εργάτες, τα λαϊκά
στρώµατα; Να περιµένουν ότι ξαφνικά αλλάζει η εφαρµοζόµενη
αντιλαϊκή πολιτική και ότι θα γίνει εν µια νυκτί φιλολαϊκή; Ασφαλώς όχι.
Τα κόµµατα της συγκυβέρνησης –και η Νέα Δηµοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ- έχουν µία συγκεκριµένη ταξική πολιτική. Όµως και τα
υπόλοιπα κόµµατα που αποδέχονται την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των µονοπωλίων, έχουν µία συγκεκριµένη στρατηγική αντίληψη και είναι δηλωµένη αυτή η αντίληψη.
Κατά την άποψη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, το
κύριο είναι: Οι εργαζόµενοι, τα πλατιά λαϊκά στρώµατα. Τους καλούµε, µε την ευκαιρία της κατάθεσης του προϋπολογισµού, να
βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιµότητα, σε επαγρύπνηση και µέσα
από τους συλλογικούς, µαζικούς φορείς τους να προχωρήσουν
σε µαζικές, λαϊκές κινητοποιήσεις, για να αποτρέψουν νέα αντεργατικά, αντιλαϊκά οικονοµικά και δηµοσιονοµικά µέτρα και φυσικά να διαµορφώσουν όρους και προϋποθέσεις για να
ανατρέψουν συνολικά αυτή την αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική.
Ασφαλώς, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας υποστηρίζει ότι
όλα όσα αναφέρονται στον προϋπολογισµό, όλα όσα αποφασίζονται τα τελευταία χρόνια δεν είναι αποφάσεις που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, από το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι µία πολιτική πρακτική
που εφαρµόζεται γιατί αυτές οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις
είναι ανάγκες του κεφαλαίου, για να µπορέσει να βγει όσο πιο
ανώδυνα γίνεται από την κρίση, ρίχνοντας τα βάρη της κρίσης
στις πλάτες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων. Γι’
αυτό έχουν ληφθεί µέχρι σήµερα αυτά τα µέτρα που τσάκισαν
εργατικά, ασφαλιστικά, κοινωνικά δικαιώµατα. Συρρίκνωσαν τις
κρατικές δαπάνες στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια.
Κύριε Υπουργέ, αλήθεια, ο φετινός κρατικός προϋπολογισµός
τι ακριβώς δίνει; Δίνει κάτι περισσότερο από αυτά τα ψίχουλα
που µέχρι σήµερα έχουν δοθεί σε όλους τους προϋπολογισµούς
για τον πολιτισµό; Και φυσικά αυτά τα µέτρα δεν είναι ελληνικό
φαινόµενο. Σε όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθούνται ανάλογα ή αντίστοιχα µέτρα, είτε αυτές έχουν µνηµόνιο είτε όχι. Η Ιταλία δεν έχει µνηµόνιο. Η Γαλλία δεν έχει
µνηµόνιο. Η Γερµανία δεν έχει µνηµόνιο. Και όµως, τέτοια αντικοινωνικά, αντιλαϊκά µέτρα προωθούνται.
Αυτή είναι η πολιτική των µονοπωλίων, των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Η αστική τάξη σε κάθε χώρα προσπαθεί να διασφαλίσει µακροχρόνια τα συµφέροντά της. Γι’ αυτό σε όλες τις
καπιταλιστικές χώρες η επέλαση των µονοπωλίων συρρικνώνει,
τσακίζει εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά δικαιώµατα όχι µόνο
των εργατών, αλλά όλων των εργαζοµένων.
Όσον αφορά το τρίτο θέµα, θέλουµε να επισηµάνουµε κάποια
ζητήµατα. Κύριε Υπουργέ, κάναµε συγκεκριµένες προτάσεις και
στην επιτροπή και στη σηµερινή συζήτηση στην Ολοµέλεια. Δυστυχώς και εσείς και ο Υφυπουργός κ. Ανδριανός που τοποθετήθηκε, δεν λάβατε υπ’ όψιν σας καµµία από αυτές τις
παρατηρήσεις µας.
Κύριε Υπουργέ, έγιναν δεκάδες παρατηρήσεις. Τη µόνη που
κάνατε αποδεκτή ήταν να εξαλείψετε µία λέξη, τη λέξη «σωρευτικά». Ύστερα από τόση συζήτηση και µετά από τις δεκάδες παρατηρήσεις που έγιναν µόνο µία λέξη αλλάξατε;
Με βάση όλα τα παραπάνω και αφού δεν έγινε καµµία παρατήρησή µας δεκτή, εµείς επιµένουµε ότι θα δώσουµε αρνητική
ψήφο επί της αρχής και σε κάθε άρθρο θα τοποθετηθούµε συγκεκριµένα.
Τέλος, σχετικά µε την τροπολογία που κατατέθηκε, ανακλήθηκε και θα επανακατατεθεί θα περιµένουµε τον Υπουργό Εσωτερικών, όταν την καταθέσει, για να τοποθετηθούµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Χαλβατζή.
Κύριε Υπουργέ, οι συνάδελφοι έχουν ζητήσει δευτερολογίες.
Θέλετε να µιλήσετε πριν τη δευτερολογία;
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δυστυχώς δεν µπόρεσα να παρακολουθήσω όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ για την κατανόηση και τη διευκόλυνση
να είµαι συνεπής και σ’ αυτό το καθήκον που προέκυψε.
Πάντως από την εικόνα που έχω και στην Ολοµέλεια διαπιστώνεται αυτό το οποίο, τουλάχιστον εγώ διαπίστωσα, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Ανεξάρτητα µ’ αυτά
που µας χωρίζουν -πολλά ή λίγα δεν έχει σηµασία- και µε τις διαφορετικές προσεγγίσεις του καθενός συµφωνούµε όλοι ότι ο πολιτισµός µας είναι κάτι εξαιρετικά πολύτιµο ιδιαίτερα για τον
Έλληνα και την Ελληνίδα. Είναι ιστός ενοποιητικός του έθνους.
Ως εκ τούτου είναι κάτι που πρέπει να µας οδηγήσει σε συγκλίνουσες προσπάθειες για να µπορέσουµε να επιτύχουµε σ’ αυτές
τις πολύ δύσκολες περιστάσεις το καλύτερο. Και µπορούµε να
το κάνουµε.
Πριν όµως πάω στο θέµα αυτό, επειδή αντελήφθην ότι κυρίως
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι αλλά και αρκετοί συνάδελφοι,
προλαλήσαντες και προλαλήσασες, έκαναν µια σύντοµη αναφορά στο περιεχόµενο του προϋπολογισµού που κατετέθη πριν
από λίγο από τον αρµόδιο Υπουργό, τον κ. Γιάννη Στουρνάρα,
δεν θα αποφύγω ένα σύντοµο σχόλιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός που κατετέθη είναι ένας προϋπολογισµός έκτακτης ανάγκης, εκτάκτων,
επικινδύνων περιστάσεων για τη χώρα. Αποτελεί τον οδικό χάρτη
και ταυτόχρονα το όχηµα για να βγει η χώρα από την κρίση. Είναι
ένας δύσκολος προϋπολογισµός.
Είµαι κοινοβουλευτικός µε µια πορεία. Εκλέγοµαι συνεχώς από
το 2000. Αγαπώ το Κοινοβούλιο. Έχω διατελέσει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για αρκετά χρόνια. Σας τιµώ όλους από οπουδήποτε και αν προέρχεστε γιατί κανείς δεν βρίσκεται τυχαία εδώ.
Δεν µπόρεσα να αντιληφθώ µία πολιτική δύναµη µέχρι σήµερα,
η οποία να έρθει εντός και εκτός Κοινοβουλίου, και να προτείνει
κάτι διαφορετικό από την πορεία που ακολουθεί σήµερα η παρούσα Κυβέρνηση.
Τείνω πάντα ευήκοον ους προς τις κριτικές παρατηρήσεις της
Αντιπολίτευσης. Άλλωστε ες το κοινόν δους άµεινον αν µάθοις.
Παρά ταύτα, πέρα από τις κριτικές παρατηρήσεις, δεν έχω διαπιστώσει ότι είναι σε θέση να διατυπώσει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ή άλλο κόµµα της Αντιπολίτευσης µία συνολική
εναλλακτική, κοστολογηµένη και συγκροτηµένη πρόταση εξόδου
της χώρας από την κρίση. Άλλος δρόµος, άλλη συνταγή απ’ αυτήν
που ακολουθεί η παρούσα Κυβέρνηση µε Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαµαρά δεν βλέπω να υπάρχει.
Δύσκολος ο δρόµος; Ναι. Ανηφορικός ο δρόµος; Ναι. Είναι
όµως ο µοναδικός. Γι’ αυτό επαναλαµβάνω ότι αυτός ο προϋπολογισµός που κατετέθη είναι ένας δύσκολος προϋπολογισµός,
είναι προϋπολογισµός έκτακτης ανάγκης και εκτάκτων περιστάσεων που αποτελεί ταυτόχρονα τον οδικό χάρτη αλλά και το
όχηµα για να βγει η χώρα από την κρίση. Γιατί πρέπει να βγει η
χώρα από την κρίση και θα βγούµε από την κρίση. Δεν µπορούµε
να περάσουµε όλη τη ζωή µας µε µνηµόνια. Δεν αντέχει άλλες
θυσίες ο ελληνικός λαός και το ξέρουµε όλοι.
Σε σχέση µε το παρόν νοµοσχέδιο θέλω να επισηµάνω, πάντοτε σε συνέχεια των όσων είπα κατά την πρωτολογία µου, τη
γενικότερη ατµόσφαιρα που επικράτησε κατά τη διάρκεια της
συζήτησης.
Ο πολιτισµός ασφαλώς δεν είναι πολυτέλεια, ιδιαίτερα αυτή
την περίοδο της βαθιάς κρίσης και των επιπτώσεών της στην κοινωνική συνοχή. Ο πολιτισµός είναι η διαχρονική δύναµή µας. Δεν
απευθύνεται µόνο στο συναίσθηµα, αλλά επηρεάζει και τον
τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο γύρω µας. Δηλαδή, ασκεί καθοριστική επίδραση και στο χώρο των ιδεών σε
µια κοινωνία.
Να πούµε και κάτι ακόµα, ιδιαίτερα για µας τους Έλληνες; Στο
εξωτερικό όταν ακούνε Ελλάδα, πρώτα σκέφτονται τον ελληνισµό ως ιστορία και πολιτισµό και µετά σκέφτονται το ελληνικό
κράτος. Αυτό σηµαίνει, λοιπόν, πολιτισµός της Ελλάδος. Προηγείται παγκοσµίως και του ελληνικού κράτους. Γι’ αυτό είναι
κάτι το οποίο πρέπει να στηρίξουµε, να διαφυλάξουµε, να διευ-
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ρύνουµε και να προβάλουµε.
Σε ό,τι αφορά εµάς ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισµού κι Αθλητισµού, δεσµεύοµαι ότι θα συνεχίσουµε την προσπάθεια στήριξης και ανάδειξης της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς. Αποτελεί εθνική υπόθεση και χαίροµαι γιατί απέναντι σε αυτό το θέµα και σε αυτήν την υψίστη αποστολή είδα
από όλες τις πλευρές του Κοινοβουλίου τη διάθεση να συστρατευθούµε όλοι.
Δεσµευόµαστε, λοιπόν, ότι θα συνεχίσουµε τη µεγάλη προσπάθεια, µε ισχνούς οικονοµικούς πόρους, προβολής στο εξωτερικό του ελληνικού πολιτισµού. Θα στηρίξουµε την ελληνική
εξωστρέφεια, αυτή την τόσο σηµαντική εξόρµηση που στηρίζει
την Ελλάδα και σε επίπεδο ανάπτυξης, γιατί ο ελληνικός πολιτισµός και η προβολή του κάνει την Ελλάδα πιο ελκυστική ως τόπο
διακοπών, επίσκεψης, ξενάγησης, περιήγησης και ούτω καθεξής,
αλλά στηρίζει ταυτόχρονα και την ελληνική εξωτερική πολιτική
στα εθνικά θέµατα. Επίσης, θα στηρίξουµε τον πολιτισµό ως πολύτιµο αναπτυξιακό εργαλείο, τόσο σε συνεργασία µε τον τουρισµό όσο και σε άλλους τοµείς.
Σε ό,τι αφορά τις δύο συγκεκριµένες οδηγίες, τις οποίες καλούµαστε σήµερα µε την ψήφο µας να ενσωµατώσουµε στο
εθνικό δίκαιο, θέλω να πω το εξής: Δεν µας έχει βάλει κανείς το
πιστόλι στον κρόταφο.
Στην Ευρώπη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε επειδή
το πιστεύει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Είµαστε σε µία Ευρώπη ανοιχτή, σε µία ανοιχτή κοινωνία, σε µία Ευρώπη µε ανοιχτές, ευρωπαϊκές κοινωνίες, σε µία Ευρώπη που δεν θέλουµε και
δεν µπορεί να είναι η Ευρώπη των τραπεζιτών ή µόνο των managers, αλλά είναι η Ευρώπη των λαών, η Ευρώπη των εθνών, η
Ευρώπη των πολιτισµών.
Σε αυτήν την Ευρώπη, λοιπόν, ο ελληνικός πολιτισµός έχει τη
θέση του, την περίοπτη θέση του. Οι δύο αυτές οδηγίες αποτελούν προϊόντα διαβούλευσης, συζήτησης ανοιχτής στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και κατατείνουν ακριβώς στο να προστατέψουν
ακόµη περισσότερο τους δηµιουργούς, εν προκειµένω εκτελεστές κι ερµηνευτές. Δεν βλέπω, λοιπόν, το λόγο γιατί να διαφοροποιούµεθα και γιατί να µην τις ψηφίζουµε όλοι, ανεξαρτήτως
των όποιων επιφυλάξεων µπορεί να έχει κανείς σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, γι’ αυτά που γίνονται ή δεν γίνονται στην Ευρώπη.
Εγώ θα σας πω, ως πρόσωπο, ότι δεν συµφωνώ µε πολλά που
πράττουν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες. Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα στηρίξουµε κάτι που είναι κατ’ εξοχήν προοδευτικό κι έρχεται να διευρύνει την οµπρέλα προστασίας των δηµιουργών σε ευρωπαϊκό
πλαίσιο κι εν προκειµένω την ενσωµάτωσή του στο ελληνικό
εθνικό δίκαιο; Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, αυτές τις ενστάσεις που
έχουν τεθεί µε αφορµή αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι άλλο πράγµα
να το ψηφίσετε και να διατυπώσετε διαφωνίες για κακώς κείµενα
ζητήµατα στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή πραγµατικότητα και άλλο
είναι, µε αφορµή κακώς κείµενα ή ενστάσεις που έχετε για το ευρωπαϊκό πολιτικό και οικονοµικό γίγνεσθαι, να λέτε «δεν το ψηφίζω» ή δηλώνω «ΠΑΡΩΝ».
Θα µου επιτρέψετε µία-δύο σκέψεις ακόµα για να κλείσω.
Πέρα απ’ αυτό –γιατί είναι κάτι στο οποίο δεν πρόλαβα να αναφερθώ- είµαστε διατεθειµένοι να προχωρήσουµε σε νοµοθετικές
ρυθµίσεις για την προστασία των πνευµατικών και συγγενικών
δικαιωµάτων από την πειρατεία. Και δεν εννοώ µόνο την εµπορική πειρατεία, για την οποία λαµβάνονται µέτρα, για την οποία
υπάρχει ένας καλός νόµος και υπάρχουν και καλές αποφάσεις
των ελληνικών δικαστηρίων, αλλά εννοώ και τη διαδικτυακή πειρατεία.
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτό που συµβαίνει είναι παράνοµο
και πρέπει να αντιµετωπιστεί και από την ελληνική εθνική έννοµη
τάξη. Σε καµµία περίπτωση δεν αναφέροµαι στον κατά περίσταση χρήστη, στον άνεργο, στο µαθητή, στο σπουδαστή, στο
φοιτητή, ο οποίος µπαίνει και κατεβάζει ένα κοµµάτι, ένα έργο.
Σε καµµία περίπτωση δεν αναφέροµαι σε αυτόν.
Και σε ό,τι κάνω αναφορά περί ποινικών ή άλλων κυρώσεων
δεν αφορά αυτόν. Τελεία και παύλα. Το λέω για να µην έχουµε
σπέκουλα από κάποιες πλευρές. Ό,τι λέω αφορά αυτόν που
κάνει business, τον πειρατή businessman του διαδικτύου που
κατ’ επάγγελµα και ασκώντας εµπορική δραστηριότητα βγάζει
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εκατοµµύρια στην πλάτη των δηµιουργών και της κοινής γνώµης.
Από αυτήν τη µάστιγα πρέπει µε νοµοθετική πρωτοβουλία να
προστατεύσουµε και το κοινωνικό σύνολο και τους δηµιουργούς.
Πέραν αυτού, σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης δικαιωµάτων, επειδή ακούστηκαν σωστά
πράγµατα περί της ύπαρξης ή µη ύπαρξης ελέγχου, θα σας πω
ότι η πρόθεσή µου είναι σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα να
ολοκληρώσω την κατάρτιση του προεδρικού διατάγµατος που
προβλέπεται από τον ν.2121/1993, ώστε να υπάρξουν και οι έλεγχοι και όπου χρειάζεται και οι κυρώσεις στις συγκεκριµένες εταιρείες και όπου δεν κάνουν τη δουλειά τους καλά. Διότι τον
τελευταίο καιρό ακούω ότι υπάρχουν και ορισµένες καταγγελίες
από επώνυµους καλλιτέχνες, δηµιουργούς, για κακώς κείµενα
σε αυτές τις εταιρείες. Λένε -δεν ξέρω αν ισχύει, θα το διαπιστώσουν οι αρµόδιες υπηρεσίες και θα το διαπιστώσει ο αρµόδιος
έλεγχος- ότι παρακρατούνται χρήµατα και δεν τους αποδίδονται
στην ολότητά τους.
Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας καλέσω να υπερψηφίσουµε
την ενσωµάτωση των δύο αυτών ευρωπαϊκών οδηγιών στο εθνικό
- ηµεδαπό Δίκαιο.
Επίσης, θέλω να σας προαναγγείλω ότι έχουµε καταθέσει ήδη
το νοµοσχέδιο για την αδειοδότηση των θεάτρων. Πέρασε από
την ΚΕΝΕ. Ήδη το έχουµε στείλει για να αναρτηθεί στο διαδίκτυο
στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο open government. Στη συνέχεια έχω συνεννοηθεί, κατ’ αρχάς, µε τις υπηρεσίες της Βουλής για το αν έχουµε τη δυνατότητα να το
καταθέσουµε τις πρώτες µέρες του Δεκεµβρίου στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων.
Θέλω, όµως, να ζητήσω τη βοήθεια όλων των κοµµάτων για να
µπορέσουµε να συνεννοηθούµε να έρθει, να συζητηθεί και να
ψηφιστεί µε τη διαδικασία του επείγοντος, γιατί φοβάµαι ότι οι
προθεσµίες είναι ασφυκτικές λόγω του προϋπολογισµού και
λόγω οικονοµικής φύσεως νοµοσχεδίων, όπως είναι αυτό για την
ακίνητη περιουσία και τους πλειστηριασµούς, που υπάρχει κίνδυνος να πετάξουν το νοµοσχέδιο αυτό εκτός Δεκεµβρίου, δηλαδή να το πάµε στη νέα χρονιά. Θα είναι πάρα πολύ αργά, γιατί
θα έχουµε πρόβληµα µε τα θέατρά µας. Πρέπει να προστατεύσουµε τον κόσµο του θεάτρου. Ζητώ ακριβώς τη βοήθειά σας,
δηλαδή τη σύµφωνη γνώµη όλων των κοµµάτων για να µπορέσουµε να το φέρουµε την πρώτη εβδοµάδα του Δεκεµβρίου, να
το συζητήσουµε και να το ψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Την πρώτη
εβδοµάδα είναι δύσκολο, κύριε Υπουργέ, γιατί ήδη έχει µπει ο
προϋπολογισµός. Στη Διάσκεψη πήραµε απόφαση ότι στις 4 Δεκεµβρίου θα ξεκινήσει η συζήτηση του προϋπολογισµού.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κυρία Πρόεδρε, έχει γίνει µία συνεννόηση να µπει
στις 10 Δεκεµβρίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το καταλάβαµε, κύριε Υπουργέ. Ωραία, δηλαδή µόλις τελειώσει ο προϋπολογισµός.
Κυρία Καραµανλή, θέλετε να δευτερολογήσετε;
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Όχι, κυρία Πρόεδρε. Μόνο αν χρειαστεί
στη συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Γκερέκου, εσείς θέλετε να δευτερολογήσετε;
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Όχι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Κανελλοπούλου, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά από τη θέση σας.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίως θέλω να αναφερθώ σε αυτά που είπε η κ. Βούλτεψη,
για το τι ψηφίζουµε και τι όχι. Προφανώς δεν µας άκουσε ή δεν
κατάλαβε.
Ψηφίζουµε, λοιπόν, για την οδηγία 2011/77 -αν και την θεωρούµε ανεπαρκή- τα άρθρα 1, 2, 3 και 5, ενώ στο άρθρο 4 θα ψηφίσουµε αρνητικά γιατί έγινε από τον κύριο Υπουργό δεκτή µόνο
η µία πρόταση που είχαµε κάνει, δηλαδή να απαλειφθεί η λέξη
«σωρευτικά».
Αντίθετα, παρά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν εξακολουθούµε
να έχουµε σοβαρό πρόβληµα µε την οδηγία 2012/28 µε τα άρθρα
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6 έως 9, δηλαδή για το νοµοσχέδιο για τα ορφανά έργα, επειδή
γι’ αυτό το νοµοσχέδιο είχαµε τη δική µας πρόταση, θεωρούσαµε
ότι οι φορείς συλλογικής διαχείρισης µε τις τεράστιες βάσεις δεδοµένων που διαθέτουν θα έπρεπε να έχουν την ευθύνη των ορφανών έργων και µια σειρά άλλα πράγµατα που αναπτύξαµε ως
επιχειρηµατολογία.
Σοβαρές επιφυλάξεις για την οδηγία αυτή έχουν διατυπωθεί
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εµείς, κυρία Βούλτεψη, λαµβάνουµε την Ευρώπη υπ’ όψιν µας.
Οι ίδιες επιφυλάξεις ακριβώς έχουν διατυπωθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Επίσης, επισηµαίνω ότι οι ενστάσεις που είχαµε εκφράσει στη
διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων αναφορικά µε την επιµελή αναζήτηση των κατάλληλων
πηγών στο άρθρο 7, παράγραφος 6, επιβεβαιώθηκαν από την έκθεση επί του νοµοσχεδίου που υπέβαλε η Διεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής.
Συνεπώς, ψηφίζουµε και «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ». Και κατά συνέπεια,
αξιοποιώντας τη δυνατότητα που µας δίνει ο κανονισµός της
Βουλής, θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ», γιατί δεν ψηφίζουµε παντού
«ΝΑΙ», ώστε να ψηφίσουµε επί της αρχής «ΝΑΙ», ούτε παντού
«ΟΧΙ», ώστε να ψηφίσουµε επί της αρχής «ΟΧΙ».
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Άρα, σωστά είχα καταλάβει.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ψηφίζουµε λοιπόν «ΠΑΡΩΝ».
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Και «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ». Σωστά είχα καταλάβει.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν είχατε καταλάβει σωστά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όχι, δεν καταλάβατε καλά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι. Να τελειώνουµε.
Έχετε τελειώσει, κυρία συνάδελφε;
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο,
κυρία Πρόεδρε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ψηφίζετε και «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ». Το είπε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μιλούσατε για άρθρα που
νοµίζατε ότι είναι «ΝΑΙ» και ήταν «ΟΧΙ».
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Και «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ». Το είπε µόλις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν το είχατε διαβάσει. Αφήστε τις εντυπώσεις.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: «ΠΑΡΩΝ», κυρία συνάδελφε.
Τελειώνοντας, θα συµφωνήσω µε τον κύριο Υπουργό, ότι συζητήσαµε διάφορα πράγµατα σε πολύ καλό κλίµα. Ωστόσο, µερικά ψήγµατα αυτού που εµείς ονοµάζουµε «κοινωνικό
αυτοµατισµό», παρακολουθήσαµε να αναπτύσσονται και σήµερα
µέσα στην Αίθουσα, δηλαδή καφενεία εναντίον καλλιτεχνών.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Δεν το υιοθετούµε αυτό. Εµείς υιοθετούµε συνθέσεις.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι δεν θα
πρέπει να το υιοθετήσουµε αυτό, γιατί µπορεί πολύ εύκολα να
µετατραπεί από κοινωνικό αυτοµατισµό σε κοινωνικό κανιβαλισµό. Δεν αξίζει ούτε στον πολιτισµό ούτε στους ανθρώπους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
την κ. Κανελλοπούλου.
Ο κ. Γεώργιος Κυρίτσης έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έκανα ορισµένες προτάσεις. Θεωρώ ότι είναι η ευκαιρία µας να
δηµιουργήσουµε εµείς πρώτοι εθνική στρατηγική για τον πολιτισµό. Ο καθένας θα έχει ένα πλάνο ολόκληρο για το πώς µπορεί
να δουλέψει ο πολιτισµός, πώς µπορεί να πάει βήµα – βήµα, κοστολογηµένα και πού µπορούµε να φτάσουµε.
Θεωρώ ότι για να έχεις πνευµατικά δικαιώµατα, πρέπει να
υπάρχει παραγωγή. Αν δεν υπάρχει παραγωγή, δεν παίρνεις
πνευµατικά δικαιώµατα.
Εµείς, λοιπόν, έχουµε χρέος να δηµιουργούµε παραγωγή, για
να έχουµε και πνευµατικά δικαιώµατα, βοηθώντας όλους τους
τοµείς της τέχνης.
Εµείς, ψηφίζουµε τις οδηγίες και πιστεύω, στο κλίµα αυτό που
δηµιουργήθηκε, ότι η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων µπορεί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να δώσει το έναυσµα για να ξεκινήσει η χώρα επιτέλους να φτιάχνει στρατηγικά προγράµµατα, εθνικά, για να βγει από την κρίση.
Δεν έχει καµµία πιθανότητα να βγει από την κρίση χωρίς εθνικό
στρατηγικό σχέδιο σε όλους τους τοµείς, πρωτογενείς κ.λπ..
Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Βούλτεψη, θέλετε να δευτερολογήσετε ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αν µιλήσουν και οι άλλοι Κοινοβουλευτικοί, εγώ δεν έχω πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παπαδηµούλη, θέλετε να δευτερολογήσετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Χαίροµαι.
Ο κ. Μαριάς θέλει όµως.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αν ανοίξει κύκλος, κυρία
Πρόεδρε, επιφυλασσόµεθα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι να σας πω;
Όποιος θέλει, µιλάει. Έχει ανοίξει ο κύκλος της δευτερολογίας.
Ο κ. Επαµεινώνδας Μαριάς έχει τον λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν είπα ποτέ ότι δεν θα
µιλήσω. Θέλω να επισηµάνω δύο σηµεία τα οποία δεν έθεσα
στην πρωτολογία µου για τον Υπουργό.
Συµφωνώ πράγµατι ότι αυτή η στιγµή είναι καθοριστική για την
έξοδο από την κρίση, πέραν τον απόψεων και των στρατηγικών
που έχει κάθε δύναµη στα ζητήµατα αυτά, πέραν του ότι εµείς
θα σας πούµε, κύριε Υπουργέ, ότι έχουµε σαφέστατο οδικό
χάρτη εξόδου από την κρίση. Τον παρουσιάσαµε το προηγούµενο έτος, µιλώντας για τον προϋπολογισµό. Έχει τους άξονες
αυτούς που είπα, αναφερόµενος στον προϋπολογισµό. Ευχαρίστως να σας στείλω ένα αντίγραφο για να δείτε και να έχετε µία
εικόνα -ασχέτως αν συµφωνείτε ή όχι- ότι υπάρχει ολοκληρωµένη πρόταση.
Δεύτερον, τα θέµατα του πολιτισµού, έτσι όπως τα θέσατε ότι δηλαδή δίνουν σηµαντικές ευκαιρίες πρώτα απ’ όλα για να
ενισχυθεί η πολιτισµική παρουσία της χώρας στο εξωτερικό, που
έχει πληγεί ως Ελλάδα αυτή τη στιγµή λόγω της κρίσης- είναι σηµαντικά. Ότι πρέπει να πάρουµε πρωτοβουλίες για µία εθνική
στρατηγική στα ζητήµατα αυτά που εκφράστηκαν και από άλλες
πλευρές, πρέπει να το κάνουµε.
Επίσης, πρέπει να αξιοποιήσουµε τον πολιτιστικό τουρισµό.
Πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουµε. Και πρέπει να το κάνουµε
µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είµαστε µία δύναµη του πατριωτικού δηµοκρατικού αντιµνηµονιακού κέντρου µε σαφέστατο ευρωπαϊκό προσανατολισµό. Σε
ποια, όµως, Ευρωπαϊκή Ένωση; Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι των
δανειστών, αλλά την Ευρωπαϊκή Ένωση των κρατών και των
λαών, η οποία σέβεται τον πολιτισµό, την πολιτιστική και την
εθνική ταυτότητα των κρατών.
Στο πλαίσιο αυτό, επανέρχοµαι σε ένα ζήτηµα που είχα θέσει
στον προκάτοχό σας µε ερώτηση. Διότι για να υπάρξει αυτή η
δράση και ο σεβασµός της πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας,
θα ήθελα να δείτε πολύ πιο συγκεκριµένα τι θα γίνει µε τους πολιτιστικούς θησαυρούς που έχουν αρπάξει οι ναζί κατά τη διάρκεια της κατοχής. Είναι ένα τεράστιο ζήτηµα. Το έθεσα µε
ερώτηση στον προκάτοχό σας. Απήντησε και εξήγησε συγκεκριµένες δράσεις που θα γίνουν.
Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο αυτής
της Αίθουσας για σοβαρή συζήτηση, ώστε να µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τα ζητήµατα που προκύπτουν. Είναι χιλιάδες οι αρχαιολογικοί θησαυροί που έχουν κλαπεί παράνοµα κατά τη
διάρκεια της κατοχής. Και υπάρχει και αναλυτικός κατάλογος.
Επίσης, θα ήθελα να σας επισηµάνω -νοµίζω ότι το ξέρετε- ότι
θα πρέπει το Υπουργείο να αναζητήσει µήπως στις τελευταίες
αποκαλύψεις που γίνονται στη Γαλλία, όπου ανακαλύπτονται πίνακες κλεµµένοι από τους ναζί, υπάρχουν έργα που έχουν κλαπεί
και από την Ελλάδα. Έχει ανοίξει αυτήν τη στιγµή µία διαδικασία
ελέγχου σε επίπεδο Ευρώπης.
Εποµένως, νοµίζω ότι αυτό είναι ένα σηµαντικό θέµα.
Σηµαντικότατο θέµα είναι, επίσης, αυτό που θίξατε, ότι, δηλαδή, απέναντι στην προπαγάνδα των Σκοπίων, απέναντι στις
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προσπάθειες που γίνονται για να προχωρήσουν από το παράθυρο οι διαδικασίες ένταξης των Σκοπίων στους διεθνείς οργανισµούς, εµείς πρέπει να έχουµε µια αποφασιστική πολιτική
παρουσία -κυρίως, όµως, πολιτισµική παρουσία- στο ζήτηµα
αυτό. Κι εκεί πρέπει να έχουµε στοχευµένες δράσεις.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι µε αφορµή το νοµοσχέδιο και τις τοποθετήσεις που έκαναν άλλοι συνάδελφοι -εγώ δεν µίλησα επί των θεµάτων αυτών γενικότερα- µας δίνεται η ευκαιρία να
ανταλλάξουµε απόψεις. Αναµένουµε πρωτοβουλίες από την
πλευρά του Υπουργείου σε αυτό το πλαίσιο, για να µπορέσουµε
να χαράξουµε µία πολύ συγκεκριµένη στρατηγική.
Εµείς θα υπερψηφίσουµε επί της αρχής και επί των άρθρων
το νοµοσχέδιο και µόνο στα άρθρα 6, 7 και 8 θα δηλώσουµε
«ΠΑΡΩΝ».
Τέλος, θα ψηφίσουµε επί του συνόλου το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Παπαδηµούλης.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
να τοποθετηθεί πρώτα ο κ. Παπαδηµούλης και θα σας δώσω τον
λόγο µετά.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Δεν θέλω να απαντήσω πολιτικά. Θέλω να δώσω
µια πληροφόρηση στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ορίστε, έχετε
τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Σε ό,τι αφορά τους πολιτιστικούς θησαυρούς που
εκλάπησαν κατά τη ναζιστική κατοχή της χώρας µας, εµείς
έχουµε πάρει πρωτοβουλία και είµαστε σε επαφή µε τη συγκεκριµένη -τη γνωρίζετε- επιστηµονική οµάδα, της οποίας προΐσταται κορυφαίος καθηγητής, για να καλύψουµε και αυτήν την
πλευρά. Μας ενδιαφέρει πολύ.
Σε ό,τι αφορά, δε, την αποκάλυψη σε σπίτι πρώην αξιωµατούχου της ναζιστικής περιόδου µιας σειράς έργων τέχνης, κινηθήκαµε και προς εκείνη την πλευρά για να δούµε αν υπάρχει κάτι
που έχει αφαιρεθεί από την ελληνική πολιτιστική κληρονοµιά.
Ανεξάρτητα από αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να σας πω ότι
παρ’ όλο που δεν έχουµε τα οικονοµικά µέσα ως Υπουργείο Πολιτισµού, κυνηγάµε -να το πω έτσι ευθέως, γιατί αυτό κάνουµεστις τέσσερις άκρες της οικουµένης ό,τι µπορούµε να εντοπίσουµε που αφορά ελληνική πολιτιστική κληρονοµιά και να το φέρουµε υπό τον ελληνικό έλεγχο.
Εδώ στην πόρτα µας, όπως ξέρετε, χτες προέκυψε ένα θέµα
δηµοπρασίας επιστολών που υπαγόρευσε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μάλιστα, η µία απευθυνόταν στον Πλαπούτα. Οι συγκεκριµένες επιστολές φέρουν την υπογραφή του.
Κινηθήκαµε εγκαίρως, διακόψαµε τη δηµοπρασία, κάναµε τη
διαπραγµάτευση, πείσαµε τους κατόχους να τις αποσύρουν και
µπορέσαµε να τις αποκτήσουµε µε ένα µικρό τίµηµα. Μικρό,
αλλά αλµυρό για τα δυσχερή οικονοµικά µας. Τέσσερα και τέσσερα χιλιάρικα δώσαµε.
Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, είναι υπό τον έλεγχο του ελληνικού
δηµοσίου και θα συζητήσουµε να δούµε πού θα εκτεθούν αυτά,
γιατί είναι πολύτιµο κοµµάτι του αγώνα της εθνικής παλιγγενεσίας.
Είναι επιστολές που υπαγόρευσε στο γραµµατικό του ο Γέρος
του Μωριά και στις οποίες αναφέρει τη φράση «φωτιά και τσεκούρι», κάτι που χαρακτήρισε τον αγωνιστικό του βίο καθ’ όλη
τη διάρκεια της Επαναστάσεως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Παπαδηµούλη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αναφέρθηκε ο κύριος
Υπουργός κατά το σχόλιό του για τον προϋπολογισµό στη γνωστή επιχειρηµατολογία όλων των κυβερνήσεων, ότι ο συγκεκρι-
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µένος προϋπολογισµός είναι µονόδροµος και ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
Αλλιώς µας τα λέγατε, κύριε Υπουργέ, και εσείς και ο σηµερινός Πρωθυπουργός ο κ. Σαµαράς µέχρι να γίνει Πρωθυπουργός.
Γιατί αυτός ο µονόδροµος του µνηµονίου τότε µας λέγατε ότι
είναι λάθος και ότι θα αντικατασταθεί µε τα δεκαοκτώ σηµεία των
ισοδύναµων µέτρων, τα 18 δισεκατοµµύρια που θα εξασφαλίζατε
και τη σκληρή διαπραγµάτευση. Ας αφήσουµε τη συζήτηση
αυτήν για τον προϋπολογισµό, διότι η θεωρία του µονόδροµου
πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Και αυτός ο κατήφορος
πρέπει να ανακοπεί, διότι δεν πάει άλλο.
Δεν µπορείς, όµως, να διαπραγµατεύεσαι όταν λες «συζήτησα
µε τη Μέρκελ είκοσι λεπτά και τα θέσαµε όλα τα θέµατα» και έρχεται η Μέρκελ η ίδια και λέει «πέντε λεπτά µιλήσαµε και καθόλου για την Ελλάδα». Και φαίνεται ότι ως συµβολή και συµβουλή,
για να µην το ξανακάνετε διά του κυβερνητικού εκπροσώπου,
βγήκε χθες ο εκπρόσωπος της κ. Μέρκελ και είπε ότι δεν θα είναι
πολιτική διαπραγµάτευση, ότι θα έχει µόνο ενηµερωτικό χαρακτήρα η σηµερινή συνάντηση Σαµαρά-Μέρκελ και ότι δεν θα διαπραγµατευθούν, απλώς θα ενηµερωθούν.
Σηµείο δεύτερο, επειδή η κ. Βούλτεψη µας έκανε και µαθήµατα για το πώς παράγονται οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες παράγονται µε διαδικασίες διαβούλευσης,
αντιπαραθέσεων, µε ψηφοφορίες. Υπάρχουν πλειοψηφίες και
µειοψηφίες. Τι κάνατε εσείς; Πήρατε δύο οδηγίες, µία του 2011
που τη θεωρούµε θετική και µία του 2012 που τη θεωρούµε προβληµατική και βιαστική, τις βάλατε µαζί σε ένα νοµοσχέδιο και
µας είπατε «επειδή θέλετε την Ελλάδα µέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, πρέπει να τις ψηφίσετε». Αυτή η αντίληψη ότι εµείς πρέπει να λέµε ναι σε ό,τι έρχεται, ακόµη κι αν είναι λάθος, µε συγχωρείτε αλλά δεν είναι ευρωπαϊσµός. Κάπως αλλιώς ονοµάζεται.
Θεωρούµε λανθασµένες κάποιες ρυθµίσεις και ζητάµε να αλλάξουν. Γι’ αυτό είπαµε σε κάποια άρθρα «ΝΑΙ», σε κάποια άρθρα
«ΟΧΙ» και στο σύνολο «ΠΑΡΩΝ», κύριε Υπουργέ. Και αν είχαµε
τη νοοτροπία «σφάξε µε αγά µου να αγιάσω» και «ό,τι έρχεται,
είναι καλό», σας θυµίζω ότι µ’ αυτήν τη θεωρία εγκρίθηκε και το
πρώτο µνηµόνιο που έφερε εδώ ο κ. Παπακωνσταντίνου και το
οποίο τότε το θεωρούσατε λάθος. Αλλάξατε γνώµη;
Και µια που λέτε για την ανάγκη να εφαρµόζουµε τις οδηγίες,
µε ευθύνη κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
σαράντα χρόνια τώρα – και από αυτά, τα τριάντα περίπου είµαστε µέλος της ΕΟΚ και σήµερα Ευρωπαϊκής Ένωσης- έχουµε
πάει πολλές φορές στο δικαστήριο, γιατί δεν εφαρµόζουµε οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη διαχείριση των
απορριµµάτων, για εργατικά δικαιώµατα. Και έχουµε και πολλές
καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, γιατί δεν εφαρµόζουµε τη νοµοθεσία. Δεν µπορεί να είστε
a la carte, να τρέχετε σαν λαγοί όταν είναι να εφαρµόσετε µνηµονιακά µέτρα και κινείστε σαν χελώνες, όταν µιλάµε για θέµατα
προστασίας ανθρωπίνων δικαιωµάτων, πολιτισµού ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
η κ. Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κοιτάξτε, εγώ δεν κάνω µαθήµατα σε κανέναν. Εγώ παρακολουθώ τη συνεδρίαση και προσπαθώ να καταλάβω. Αν αυτό για το οποίο µε κατηγορείτε είναι ότι δεν
κατάλαβα ακριβώς τι ψηφίζετε, οµολογώ ότι δεν κατάλαβα στην
αρχή τι ψηφίζετε.
Αυτό αποδείχθηκε µετά. Γιατί είχατε δύο οδηγίες. Η µία ήρθε
καθυστερηµένα, την ψηφίζετε και µας κατηγορείτε γιατί ήρθε καθυστερηµένα. Η άλλη ήρθε πρόωρα και µας κατηγορείτε γιατί
ήρθε πρόωρα.
Άκουσα, επίσης, ότι ψηφίζετε και «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ». Άρα, λοιπόν,
δεν έκανα λάθος. Προσπαθούσα και εγώ να καταλάβω ποια οδηγία ψηφίζετε και τι µέσα από κάθε οδηγία ψηφίζετε. Δεν είναι
κακό αυτό. Καταλογίστε µου το.
Δεύτερον, δεν έκανα µαθήµατα. Είπα ότι µε κάποιον τρόπο εκδίδονται αυτές οι οδηγίες: Με διαβούλευση, όπως είπατε, και
όλα αυτά και εκείνα. Και γίνονται ψηφοφορίες και κόντρες και
µειοψηφίες και πλειοψηφίες.
Μέχρι που να φτάσουµε, όµως, εδώ, έχει επικρατήσει η αρχή
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της πλειοψηφίας. Δεν ξαναψηφίζουµε. Οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες, πράγµατι, στις οποίες Ευρωοµάδες ανήκουν και οι δικοί µας
Βουλευτές από την Ελλάδα, έχουν ψηφίσει κι άλλοι έχουν πει
«ΝΑΙ», άλλοι έχουν πει «ΟΧΙ». Έχει επικρατήσει, όµως, το «ΝΑΙ».
Αλλιώς, δεν θα είχε φτάσει σε εµάς η οδηγία. Αυτό που λέµε είναι
ότι είτε εµείς πούµε τώρα «ΝΑΙ» είτε πούµε «ΟΧΙ», εκείνοι, οι Έλληνες Ευρωβουλευτές, ψήφισαν και βγήκε µε την πλειοψηφία.
Αυτό είπα.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ -και σας το λέω, γιατί γίνεστε
λίγο προσβλητικοί- σε αυτό που είπατε, ότι δεν καταλαβαίνουµε
τι ψηφίζετε. Όχι δεν κατάλαβα. Το είπατε και µόνοι σας. Εκεί
µέσα ψηφίζετε τα µισά, τα άλλα δεν τα ψηφίζετε, την άλλη δεν
τη ψηφίζετε καθόλου.
Είπα, λοιπόν, κι εγώ τη γνώµη µου. Δεν κατηγόρησα κανέναν.
Δεν σας κατηγόρησα γιατί δεν ψηφίζετε. Λέω απλώς ότι ή είµαστε στην Ευρώπη και εποµένως έχουν περάσει από εκατό κρισάρες οι οδηγίες της Ευρώπης και µετέχουµε σε αυτή τη
διαδικασία και έρχονται και τις ψηφίζουµε κι εµείς εδώ -εκτός αν
υπάρχει κάτι το οποίο µπορούµε να αφαιρέσουµε ή να προσθέσουµε χωρίς να ενοχλήσουµε την κεντρική αυτή λογική- ή δεν
τις ψηφίζουµε.
Το ΚΚΕ λέει: «Εγώ δεν ψηφίζω τίποτα. Θέλω να βγούµε από
Ευρωπαϊκή Ένωση».
Και ζητάω κι εγώ µία ξεκάθαρη θέση από όλους. Δεν είναι
κακό. Μπορεί και να µην την πάρετε.
Όσον αφορά τον προϋπολογισµό, τοποθετηθήκαµε. Γιατί το
κάνετε; Είπαµε από την αρχή να µην κάνουµε παραπλάνηση και
παραπληροφόρηση γύρω από τον προϋπολογισµό. Σήµερα
απλώς κατετέθη. Πρόκειται να συζητηθεί πολλές µέρες στην επιτροπή και µέσα στην Ολοµέλεια.
Την πρώτη φορά είπατε ότι κατετέθη µονοµερώς. Το διόρθωσα. Δεν ξέρω πώς έχει φτάσει έξω, γιατί είµαστε εδώ από το
πρωί για δύο κοινοτικές οδηγίες. Δεν κατετέθη µονοµερώς. Αν
επρόκειτο να είχε κατατεθεί µονοµερώς, έπρεπε να υπάρχει δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών ότι η Ελλάδα σήµερα καταθέτει µονοµερώς προϋπολογισµό. Δεν ελέχθη κάτι τέτοιο.
Τώρα λέτε πάλι ότι ο κ. Σαµαράς είπε ότι µίλησε είκοσι λεπτά
µε την κ. Μέρκελ και µετά είπαν ότι δεν τέθηκε το θέµα ούτε για
πέντε λεπτά. Μα, δεν είπε κανείς ότι ο κ. Σαµαράς µίλησε στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Ήταν γνωστό από την
αρχή ότι η συζήτηση αυτή έγινε στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου. Και αυτό το διαψεύδετε; Δηλαδή, ξέρετε αν µίλησαν
επί είκοσι λεπτά ή επί δεκαπέντε λεπτά και τι είπαν; Αφού µίλησαν. Γιατί, λοιπόν, το διαστρεβλώνετε αυτό;
Δεν ήρθε κανείς εδώ να πει ότι συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο κάτι. Είπαµε ότι συζητήθηκε στο περιθώριο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Υπάρχει και ανακοίνωση η
οποία δόθηκε από το Αθηναϊκό Πρακτορείο στο περιθώριο αυτό.
Να σας πω και κάτι τελευταίο; Σωστά δόθηκε. Είναι προς το
συµφέρον της Ελλάδας να λέει ότι γίνεται ενηµέρωση και δεν
παίρνονται πολιτικές αποφάσεις. Για κάτι θα ενηµερωθεί η κ.
Μέρκελ προφανώς. Αλλιώς, δεν θα πήγαινε ο κ. Σαµαράς εκεί.
Για κάποιο πράγµα έχει να την ενηµερώσει. Και αυτό για το οποίο
έχει να την ενηµερώσει, όποιος είναι πολιτικός καταλαβαίνει ότι
είναι πολιτικού περιεχοµένου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Και µε εσάς κλείνουµε.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κυρία Πρόεδρε, θα χρειαστώ µόνο ένα λεπτό.
Θεωρώ ότι αν κλείσουµε έτσι, κλείνουµε άσχηµα. Διότι είπαµε
πως ο πολιτισµός είναι ο κατ’ εξοχήν ενοποιητικός χώρος και της
κοινωνίας και των πολιτικών δυνάµεων και του έθνους.
Θα ήθελα, όµως, να κάνω µία παρατήρηση, γιατί κάνατε µία
ιστορική αναδροµή. Ο κ. Σαµαράς δεν µετέβαλε ποτέ τις αξίες
του και τις απόψεις του. Και τότε µιλούσε για την ανάγκη συνδυασµού της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και των µέτρων δηµοσιονοµικής σταθερότητας µε ανάπτυξη και σήµερα το ίδιο λέει,
για το ίδιο προσπαθεί.
Ο κ. Σαµαράς πήρε τη χώρα µέσα στο µνηµόνιο. Δεν διαπραγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µατεύτηκε την είσοδο της χώρας στα µνηµόνια. Και προσπαθεί,
µε την πολιτική που ακολουθεί αυτή η Κυβέρνηση, που έχει την
στήριξη δύο κοµµάτων -και λυπάµαι που δεν έχει τη στήριξη και
της ΔΗΜΑΡ, θα έπρεπε να έχει τη στήριξη και της ΔΗΜΑΡ και
άλλων δυνάµεων από την Εθνική Αντιπροσωπεία- να βγάλει τη
χώρα από τα µνηµόνια και την επιτήρηση, για να µπορέσει η
χώρα να βρει το σωστό δρόµο της και να συνεχίσει την πορεία
της προς τα πάνω.
Ας τα αφήσουµε, όµως, αυτά. Θα έχουµε τη δυνατότητα για
τον προϋπολογισµό να µιλήσουµε αναλυτικά, σε µέρες και ώρες
µέσα στο Κοινοβούλιο. Ας σταθούµε στα θέµατα του πολιτισµού,
που υπερβαίνουν ακόµη και τα θέµατα της παρούσας συγκυρίας,
γιατί είναι διαχρονικά και αφορούν τον ελληνισµό στη διαχρονική
του πορεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο
ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν 2121/1993 «Πνευµατική
Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (Α’25).
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς, το
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας
2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση
του ν. 2121/1993 «Πνευµατική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα» (Α’ 25) έγινε δεκτό επί της αρχής κατά
πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισµού και Πολιτισµού «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου
2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2121/1993 «Πνευµατική Ιδιοκτησία,
συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (Α’25) έγινε δεκτό
επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011
και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο
και τροποποίηση του ν. 2121/1993 «Πνευµατική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (Α’25) έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και
της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και
τροποποίηση του ν. 2121/1993 «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (Α’ 25)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός των άρθρων 2 έως και 5 είναι η εναρµόνιση του ν.
2121/1993 (Α’ 25) µε την Οδηγία 2011/77/EE του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011
για τροποποίηση της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ «για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων
συγγενικών δικαιωµάτων» (ΕΕΕΚ L 265/1).
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Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 2121/1993
(άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ)
Το άρθρο 30 του ν. 2121/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Έργα συνεργασίας και µουσικές συνθέσεις
µε στίχους
Για τα έργα συνεργασίας και για µουσικές συνθέσεις µε στίχους, εφόσον αµφότερες οι συνεισφορές του συνθέτη και του
στιχουργού έχουν δηµιουργηθεί ειδικά για τη συγκεκριµένη µουσική σύνθεση µε στίχους, η πνευµατική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η
ζωή του τελευταίου επιζώντος δηµιουργού και εβδοµήντα (70)
έτη µετά το θάνατό του, που υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο έπεται του θανάτου του τελευταίου επιζώντος δηµιουργού.»
Άρθρο 3
Τροποποίηση της περίπτωσης γ’ του άρθρου 52
του ν. 2121/1993
(άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση α’ της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ)
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ’ του άρθρου 52 του ν.
2121/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ωστόσο,
- αν η ενσωµάτωση της ερµηνείας ή εκτέλεσης επί άλλου
µέσου εκτός φωνογραφήµατος, δηµοσιευθεί ή παρουσιασθεί νοµίµως στο κοινό εντός της περιόδου αυτής, τα δικαιώµατα διαρκούν πενήντα (50) έτη από την ηµεροµηνία της πρώτης αυτής
δηµοσίευσης ή της πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα µε το ποια έγινε πρώτη,
- αν η ενσωµάτωση της ερµηνείας ή εκτέλεσης επί φωνογραφήµατος δηµοσιευθεί ή παρουσιασθεί νοµίµως στο κοινό εντός
της περιόδου αυτής, τα δικαιώµατα διαρκούν εβδοµήντα (70) έτη
από την ηµεροµηνία της πρώτης αυτής δηµοσίευσης ή της πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα µε το ποια έγινε
πρώτη.»
Άρθρο 4
Τροποποίηση της περίπτωσης δ’
του άρθρου 52 του ν. 2121/1993
(άρθρο 1 παρ. 2 περιπτώσεις β’ και γ’ της Οδηγίας
2011/77/ΕΕ)
1. Στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ του άρθρου 52 του ν. 2121/1993 αντικαθίσταται η λέξη «πενήντα» µε τη
λέξη «εβδοµήντα».
2. Μετά το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ του άρθρου 52
προστίθενται οι ακόλουθες υποπεριπτώσεις:
«αα) Αν πενήντα έτη από τη νόµιµη δηµοσίευση του φωνογραφήµατος ή - ελλείψει τέτοιας δηµοσίευσης - πενήντα (50) έτη από
τη νόµιµη παρουσίασή του στο κοινό, ο παραγωγός φωνογραφήµατος παύει να προσφέρει προς πώληση αντίγραφα του φωνογραφήµατος σε επαρκή ποσότητα που να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της αγοράς ή να το καθιστά διαθέσιµο στο κοινό, µε ενσύρµατα ή ασύρµατα µέσα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να
µπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που επιλέγει
ο καθένας ατοµικά, ο ερµηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση µε την οποία παραχώρησε στον
παραγωγό φωνογραφήµατος την εκµετάλλευση τουλάχιστον των
δικαιωµάτων του αναπαραγωγής, διανοµής και διάθεσης στο
κοινό στην υλική ενσωµάτωση των ερµηνειών ή εκτελέσεών του.
Το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης αυτής µπορεί να ασκηθεί
αν ο παραγωγός δεν εκτελέσει αµφότερες τις πράξεις εκµετάλλευσης που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο εντός ενός (1)
έτους από την έγγραφη κοινοποίηση σε αυτόν από τον ερµηνευτή
ή εκτελεστή καλλιτέχνη της πρόθεσής του να καταγγείλει τη σύµβαση σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. Αν τα εν λόγω δικαιώµατα έχουν µεταβιβαστεί σε τρίτο, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση
ζζ’, η έγγραφη καταγγελία ασκείται κατά του παραγωγού, όπως
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αυτός ορίζεται στην υποπερίπτωση ζζ’. Παραίτηση του ερµηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη από το δικαίωµα καταγγελίας είναι
άκυρη. Όταν ένα φωνογράφηµα περιέχει την υλική ενσωµάτωση
των ερµηνειών ή εκτελέσεων περισσότερων ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, αυτοί µπορούν να καταγγείλουν τις συµβάσεις του πρώτου εδαφίου, εφαρµοζόµενης της διάταξης του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 46. Αν δεν οριστεί αντιπρόσωπος, εφαρµόζονται οι διατάξεις για την κοινωνία
δικαιώµατος. Η καταγγελία της σύµβασης του πρώτου εδαφίου
σύµφωνα µε την παρούσα υποπερίπτωση έχει ως έννοµη συνέπεια τη λήξη των δικαιωµάτων του παραγωγού φωνογραφήµατος και οποιουδήποτε τρίτου αντλεί δικαιώµατα από αυτόν.
ββ) Όπου µια σύµβαση του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης αα’ παρέχει στον ερµηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη δικαίωµα να αξιώσει µη επαναλαµβανόµενη αµοιβή, ο ερµηνευτής
ή εκτελεστής καλλιτέχνης δικαιούται να λαµβάνει ετήσια συµπληρωµατική αµοιβή από τον παραγωγό φωνογραφήµατος για
κάθε πλήρες έτος που έπεται του πεντηκοστού έτους από τη νόµιµη δηµοσίευση του φωνογραφήµατος ή -ελλείψει τέτοιας δηµοσίευσης- του πεντηκοστού έτους από τη νόµιµη παρουσίαση
του φωνογραφήµατος στο κοινό. Η καταβολή πρέπει να πραγµατοποιείται εντός έξι (6) µηνών από τη λήξη της εκάστοτε οικονοµικής χρήσης. Παραίτηση του ερµηνευτή ή εκτελεστή
καλλιτέχνη από το δικαίωµα της ετήσιας συµπληρωµατικής αµοιβής είναι άκυρη.
γγ) Το συνολικό ποσό που διατίθεται από έναν παραγωγό φωνογραφήµατος για την πληρωµή της ετήσιας συµπληρωµατικής
αµοιβής που αναφέρεται στην υποπερίπτωση ββ’ αντιστοιχεί στο
20% των ακαθάριστων εσόδων που έχει αποκοµίσει ο παραγωγός φωνογραφήµατος, κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται αυτού για το οποίο καταβάλλεται η εν λόγω αµοιβή, από την
αναπαραγωγή, τη διανοµή και τη διάθεση του συγκεκριµένου
φωνογραφήµατος, µετά το πεντηκοστό έτος από τη νόµιµη δηµοσίευση του φωνογραφήµατος ή -ελλείψει τέτοιας δηµοσίευσης- µετά το πεντηκοστό έτος από τη νόµιµη παρουσίαση του
φωνογραφήµατος στο κοινό.
δδ) Το δικαίωµα της συµπληρωµατικής αµοιβής της υποπερίπτωσης ββ’ διαχειρίζονται οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης
των ερµηνευτών-εκτελεστών καλλιτεχνών.
εε) Οι παραγωγοί φωνογραφηµάτων υποχρεούνται κατόπιν αιτήσεως να παρέχουν ετησίως και συνολικά (για όλους τους ερµηνευτές-εκτελεστές καλλιτέχνες, οι οποίοι δικαιούνται την
ετήσια συµπληρωµατική αµοιβή και για όλα τα φωνογραφήµατα)
στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, οι οποίοι διαχειρίζονται την ετήσια συµπληρωµατική αµοιβή της υποπερίπτωσης
ββ’, οποιαδήποτε πληροφορία ενδέχεται να είναι αναγκαία προκειµένου να εξασφαλισθεί η καταβολή της αµοιβής αυτής.
στστ) Σε περίπτωση που ένας ερµηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης δικαιούται επαναλαµβανόµενες πληρωµές, δεν αφαιρούνται από τις πληρωµές αυτές οι προκαταβολές ή οι
οποιεσδήποτε συµβατικά καθορισµένες κρατήσεις σε σχέση µε
το συγκεκριµένο φωνογράφηµα που έχουν καταβληθεί στον ερµηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη µετά το πεντηκοστό έτος από
τη νόµιµη δηµοσίευση του φωνογραφήµατος ή -ελλείψει τέτοιας
δηµοσίευσης- το πεντηκοστό έτος από τη νόµιµη παρουσίαση
του φωνογραφήµατος στο κοινό.
ζζ) Ως παραγωγός φωνογραφήµατος για το σκοπό των παραπάνω υποπεριπτώσεων αα’ έως στστ’ νοείται ο πρωτογενής δικαιούχος ή ο καθολικός ή οιονεί καθολικός δικαιούχος αυτού ή
οποιοσδήποτε τρίτος στον οποίο έχουν µεταβιβαστεί τα σχετικά
δικαιώµατα.»
3. Το πέµπτο και έκτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ του άρθρου
52 αποτελούν τη νέα περίπτωση ε’ του άρθρου 52.
4. Οι περιπτώσεις ε’, στ’, ζ’ και η’ του άρθρου 52 αναριθµώνται
αντίστοιχα σε περιπτώσεις στ’, ζ’, η’ και θ’.
Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 68Α του ν. 2121/1993
(άρθρο 1 παράγραφοι 3 και 4 της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ)
1. Στo τέλος της παρ. 1 του άρθρου 68Α του ν. 2121/1993 προ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στίθενται εδάφια ως εξής:
«Η διάρκεια προστασίας που προβλέπεται στο άρθρο 30 του
νόµου αυτού εφαρµόζεται στις µουσικές συνθέσεις µε στίχους,
εφόσον είτε η µουσική σύνθεση είτε οι στίχοι προστατεύονταν
σε ένα τουλάχιστον κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την
1η Νοεµβρίου 2013 και στις µουσικές συνθέσεις µε στίχους που
δηµιουργήθηκαν µετά την ηµεροµηνία αυτή, υπό την επιφύλαξη
οποιωνδήποτε πράξεων εκµετάλλευσης που έχουν διενεργηθεί
πριν από την 1η Νοεµβρίου 2013 και τυχόν κεκτηµένων δικαιωµάτων από τρίτους. Σε περίπτωση που λόγω της παρούσας διάταξης αναβιώσουν δικαιώµατα, τα οποία έχουν µεταβιβαστεί ή
άλλως εκχωρηθεί σε τρίτους βάσει άδειας ή σύµβασης εκµετάλλευσης, από την επέκταση αυτή της διάρκειας προστασίας επωφελείται ο τελευταίος δικαιούχος ή ειδικός διάδοχος αυτού. Σε
αντίθετη περίπτωση επωφελείται ο κληρονόµος του δηµιουργού.
Η διάρκεια προστασίας που προβλέπεται στις περιπτώσεις γ’και
δ’του άρθρου 52 εφαρµόζεται για τις υλικές ενσωµατώσεις των
ερµηνειών ή εκτελέσεων και για τα φωνογραφήµατα σε σχέση
µε τα οποία ο ερµηνευτής ή εκτελεστής καλλιτέχνης και ο παραγωγός φωνογραφήµατος προστατεύονται ακόµα, δυνάµει των
διατάξεων αυτών µε τη µορφή που είχαν στις 30 Οκτωβρίου
2011, όπως αυτές ίσχυαν την 1η Νοεµβρίου 2013, καθώς και για
τις ενσωµατώσεις των ερµηνειών ή εκτελέσεων και των φωνογραφηµάτων που δηµιουργήθηκαν µετά την ηµεροµηνία αυτή.»
2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 68Α του ν. 2121/ 1993 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Ελλείψει σαφών ενδείξεων στη σύµβαση περί του αντιθέτου, µια σύµβαση εκµετάλλευσης της υποπερίπτωσης αα’ της
περίπτωσης δ’ του άρθρου 52, η οποία έχει συναφθεί πριν την
1η Νοεµβρίου 2013, θεωρείται ότι συνεχίζει να παράγει αποτελέσµατα και µετά το χρονικό σηµείο κατά το οποίο ο ερµηνευτής
ή εκτελεστής καλλιτέχνης δεν θα προστατευόταν πλέον, σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ του άρθρου 52, όπως ίσχυε πριν την
ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΟΡΦΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 6
Σκοπός
Σκοπός των άρθρων 7 και 8 του νόµου αυτού είναι η εναρµόνιση του ν. 2121/1993 µε την Οδηγία 2012/28/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012
«σχετικά µε ορισµένες επιτρεπόµενες χρήσεις ορφανών έργων»
(ΕΕΕΚ L 299/5).
Άρθρο 7
Προσθήκη άρθρου 27Α στο ν. 2121/1993
(άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ)
Μετά το άρθρο 27 του ν. 2121/1993 προστίθεται άρθρο 27Α’,
ως εξής:
«Άρθρο 27Α
Ορισµένες χρήσεις ορφανών έργων
1. Επιτρέπεται να καθίστανται προσιτά στο κοινό µε την έννοια
της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και να αναπαράγονται για σκοπούς ψηφιοποίησης, διάθεσης στο κοινό, ευρετηρίασης, καταλογογράφησης, συντήρησης ή αποκατάστασης
(επιτρεπόµενες χρήσεις) από προσιτές στο κοινό βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή µουσεία, αρχεία ή ιδρύµατα κινηµατογραφικής ή ακουστικής κληρονοµιάς, καθώς και από δηµόσιους
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς που είναι εγκατεστηµένοι σε
κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (φορείς χρήσης ορφανών
έργων) έργα που περιλαµβάνονται στις συλλογές τους, στα οποία
κανένας δικαιούχος δικαιωµάτων δεν έχει ταυτοποιηθεί ή ακόµα
και αν έχει ταυτοποιηθεί, δεν έχει εντοπιστεί παρά τη διενέργεια
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επιµελούς αναζήτησης από τους φορείς χρήσης ορφανών
έργων, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος άρθρου (ορφανά
έργα).
2. Η παρούσα ρύθµιση εφαρµόζεται αποκλειστικά σε:
α. έργα που δηµοσιεύθηκαν µε τη µορφή βιβλίων, επιστηµονικών περιοδικών, εφηµερίδων, περιοδικών ή άλλων γραπτών κειµένων που περιλαµβάνονται στις συλλογές προσιτών στο κοινό
βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ή µουσείων, καθώς και
στις συλλογές αρχείων ή ιδρυµάτων κινηµατογραφικής ή ακουστικής κληρονοµιάς,
β. κινηµατογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα και φωνογραφήµατα που περιλαµβάνονται στις συλλογές προσιτών στο κοινό
βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ή µουσείων, καθώς και
στις συλλογές αρχείων ή ιδρυµάτων κινηµατογραφικής ή ακουστικής κληρονοµιάς,
γ. κινηµατογραφικά ή οπτικοακουστικά έργα και φωνογραφήµατα που παράχθηκαν από δηµόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς µέχρι τις 31.12.2002 και περιλαµβάνονται στα αρχεία
τους,
δ. έργα ή άλλο προστατευόµενο αντικείµενο που έχει ενσωµατωθεί ή συµπεριληφθεί ή συνιστά αναπόσπαστο τµήµα των παραπάνω έργων ή φωνογραφηµάτων.
Τα έργα των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ προστατεύονται µε δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικά δικαιώµατα και
έχουν δηµοσιευτεί για πρώτη φορά σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, αν δεν έχουν δηµοσιευτεί, έχουν µεταδοθεί
για πρώτη φορά σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν
τα έργα αυτά δεν έχουν δηµοσιευθεί ή µεταδοθεί, χρησιµοποιούνται από τους φορείς χρήσης ορφανών έργων µόνον εφόσον:
α) έχουν διατεθεί ήδη στο κοινό από οποιονδήποτε από τους φορείς χρήσης ορφανών έργων (έστω µε τη µορφή δανεισµού) µε
τη συναίνεση των δικαιούχων και β) µπορεί βάσιµα να υποτεθεί
ότι οι δικαιούχοι δεν θα είχαν αντίρρηση στις επιτρεπόµενες από
το παρόν άρθρο χρήσεις τους.
3. Αν ένα έργο ή ένα φωνογράφηµα έχει περισσότερους από
έναν δικαιούχους και δεν έχουν όλοι ταυτοποιηθεί ή, ακόµα και
αν έχουν ταυτοποιηθεί, δεν έχουν εντοπιστεί όλοι µετά τη διενέργεια και καταγραφή επιµελούς αναζήτησης, σύµφωνα µε
αυτά που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7, το έργο ή το φωνογράφηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους υπό την προϋπόθεση ότι οι κάτοχοι των
δικαιωµάτων που έχουν ταυτοποιηθεί και εντοπιστεί έχουν, όσον
αφορά τα δικαιώµατα που κατέχουν, εξουσιοδοτήσει τους φορείς χρήσης ορφανών έργων να προβούν στις επιτρεπόµενες
χρήσεις σε σχέση µε τα δικαιώµατά τους.
4. Η χρήση των ορφανών έργων είναι επιτρεπτή από τους φορείς χρήσης ορφανών έργων για την επίτευξη και µόνο στόχων
που σχετίζονται µε τη δηµοσίου συµφέροντος αποστολή τους
και ειδικότερα τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την παροχή
πολιτιστικής και εκπαιδευτικής πρόσβασης στα έργα και τα φωνογραφήµατα που περιλαµβάνονται στις συλλογές τους. Οι φορείς χρήσης ορφανών έργων µπορούν να παράγουν έσοδα στο
πλαίσιο των επιτρεπόµενων χρήσεων µε αποκλειστικό σκοπό να
καλύπτουν τις δαπάνες τους για την ψηφιοποίηση και τη διάθεση
στο κοινό ορφανών έργων.
5. Οι φορείς χρήσης ορφανών έργων αναφέρουν σε κάθε
χρήση του ορφανού έργου το όνοµα των ταυτοποιηµένων δηµιουργών και δικαιούχων και την εξής επισήµανση: «Ορφανό έργο:
[…] [αριθµός καταχώρισης στην Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση Δεδοµένων του Γραφείου Εναρµόνισης της Εσωτερικής Αγοράς]».
6. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας καθορίζονται οι κατάλληλες πηγές για
τη διενέργεια της καλόπιστης επιµελούς αναζήτησης από τους
φορείς χρήσης ορφανών έργων για την ταυτοποίηση και τον εντοπισµό των δικαιούχων σύµφωνα µε την παράγραφο 1 πριν από
τη χρήση τους για κάθε έργο ή φωνογράφηµα, συµπεριλαµβανόµενων έργων και προστατευόµενων αντικειµένων που περιλαµβάνονται σε αυτό. Η επιµελής αναζήτηση διενεργείται από τους
φορείς χρήσης ορφανών έργων ή από τρίτους κατ’ εντολή των
φορέων, στο κράτος-µέλος της πρώτης δηµοσίευσης ή -ελλείψει
δηµοσίευσης- της πρώτης µετάδοσης. Για τα κινηµατογραφικά
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ή οπτικοακουστικά έργα, ο παραγωγός των οποίων έχει την έδρα
ή τη συνήθη διαµονή του σε ένα κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η επιµελής αναζήτηση διενεργείται στο κράτος-µέλος
της έδρας ή της συνήθους διαµονής του. Αν τα έργα δεν έχουν
δηµοσιευτεί ή µεταδοθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2, η επιµελής αναζήτηση διεξάγεται στο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο είναι
εγκατεστηµένος ο φορέας χρήσης ορφανών έργων που έχει διαθέσει στο κοινό το έργο. Όταν υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι πρέπει να γίνει έρευνα σε πηγές άλλων χωρών, θα
πρέπει να διεξάγεται η σχετική έρευνα και σε αυτές.
7. Οι φορείς χρήσης ορφανών έργων που διενεργούν την επιµελή αναζήτηση τηρούν µητρώο της αναζήτησης καθ’ όλη τη
διάρκεια της χρήσης του ορφανού έργου και για επτά (7) έτη
µετά την παύση της και παρέχουν συγκεκριµένες πληροφορίες
στον Οργανισµό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, o οποίος και τις διαβιβάζει αµέσως στην Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση Δεδοµένων του
Γραφείου Εναρµόνισης της Εσωτερικής Αγοράς. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν:
α) πλήρη περιγραφή του ορφανού έργου και των ονοµάτων
των ταυτοποιηµένων δηµιουργών και δικαιούχων,
β) τα αποτελέσµατα της επιµελούς αναζήτησης που έχει διενεργηθεί από τους φορείς χρήσης ορφανών έργων, τα οποία
οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι ένα έργο ή ένα φωνογράφηµα
θεωρείται ορφανό,
γ) δήλωση των φορέων χρήσης ορφανών έργων σε σχέση µε
τις επιτρεπόµενες χρήσεις, στις οποίες προτίθενται να προβούν,
δ) τυχόν αλλαγή του καθεστώτος του ορφανού έργου (γνωστοποίηση νέων στοιχείων που τους έχουν κοινοποιηθεί),
ε) στοιχεία επικοινωνίας του φορέα χρήσης ορφανών έργων,
στ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που εξειδικεύονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Πνευµατικής
Ιδιοκτησίας και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισµού,
σύµφωνα µε τη σχετική διαδικασία που ορίζεται από το Γραφείο
Εναρµόνισης της Εσωτερικής Αγοράς αναφορικά µε τη Βάση Δεδοµένων.
8. Διενέργεια επιµελούς αναζήτησης δεν απαιτείται για έργα,
τα οποία ήδη βρίσκονται καταχωρισµένα στην Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση Δεδοµένων του Γραφείου Εναρµόνισης της Εσωτερικής Αγοράς ως ορφανά. Έργο ή φωνογράφηµα θεωρείται
ορφανό, αν έχει χαρακτηριστεί ως ορφανό σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος της Ε.Ε..
9. Αν εµφανιστεί δικαιούχος έργου ή φωνογραφήµατος ή
άλλου προστατευόµενου αντικειµένου που έχει καταχωριστεί ως
ορφανό, δικαιούται να θέσει τέλος στο καθεστώς του έργου ως
ορφανού αναφορικά µε τα δικαιώµατά του και να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του έργου από τον φορέα χρήσης ορφανών
έργων, καθώς και την καταβολή αποζηµίωσης για τη χρήση του
έργου του που έχει πραγµατοποιήσει ο φορέας. Η λήξη του καθεστώτος ενός έργου ως ορφανού συνιστά ευθύνη του φορέα
χρήσης ορφανών έργων που το χρησιµοποιεί. Ο φορέας χρήσης
ορφανών έργων κρίνει εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της κατάθεσης της αίτησης του
εµφανιζόµενου ως δικαιούχου, αν η αίτηση και τα προσκοµισθέντα από αυτόν στοιχεία επαρκούν για να θεµελιώσουν δικαίωµά του επί του συγκεκριµένου ορφανού έργου και είτε
προβαίνει στο χαρακτηρισµό του ως «µη ορφανού» είτε απορρίπτει την αίτηση. Αν ο φορέας χρήσης ορφανών έργων, δεν αποφανθεί επί της αίτησης εντός της ως άνω προθεσµίας ή αν
παρόλο που έχει κάνει δεκτή την αίτηση, συνεχίζει να χρησιµοποιεί το έργο, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 63Α έως
και 66Δ. Αν ένα έργο καθίσταται «µη ορφανό», σύµφωνα µε την
Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση Δεδοµένων του Γραφείου Εναρµόνισης της Εσωτερικής Αγοράς, ο φορέας χρήσης ορφανών έργων
υποχρεούται σε διακοπή της χρήσης του εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης από το ως
άνω Γραφείο.
Η αποζηµίωση ανέρχεται στο ήµισυ της αµοιβής που συνήθως
ή κατά νόµο καταβάλλεται για το είδος της χρήσης που πραγµατοποίησε ο φορέας χρήσης ορφανών έργων και αποδίδεται
εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη του καθεστώτος ενός έργου
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ως ορφανού. Αν δεν συµφωνήσουν τα µέρη, οι όροι, η προθεσµία
και το ύψος της αποζηµίωσης καθορίζονται από το Μονοµελές
Πρωτοδικείο Αθηνών µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων.
10. Σε κάθε περίπτωση, εάν αποδειχθεί ότι λόγω πληµµελούς
και κακόπιστης αναζήτησης ένα έργο αναγνωρίστηκε εσφαλµένα
ως ορφανό, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 63Α έως και
66Δ.
11. Ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας δεν φέρει καµία
ευθύνη για τη διενέργεια της επιµελούς αναζήτησης εκ µέρους
του φορέα χρήσης ορφανών έργων και τη θέση ενός έργου σε
καθεστώς ορφανού, καθώς και για τη λήξη του εν λόγω καθεστώτος.
12. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις διατάξεις για τα ανώνυµα ή
ψευδώνυµα έργα, καθώς και τις ρυθµίσεις σχετικά µε τη διαχείριση δικαιωµάτων βάσει του παρόντος νόµου.»

«9. Τα άρθρα 30, 52 περίπτωση γ’ δεύτερο εδάφιο, 52 περίπτωση δ’ δεύτερο και τρίτο εδάφιο, 52 περίπτωση δ’ υποπεριπτώσεις αα’ έως ζζ’, 68Α παράγραφος 1 εδάφια τρίτο έως έκτο
και 68Α παράγραφος 1α αποτελούν εφαρµογή της Οδηγίας
2011/77/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 για τροποποίηση της Οδηγίας 2006/
116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας και ορισµένων συγγενικών δικαιωµάτων.
10. Τα άρθρα 27A και 68Α παράγραφος 3 αποτελούν εφαρµογή της Οδηγίας 2012/28/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά µε ορισµένες
επιτρεπόµενες χρήσεις ορφανών έργων.»

Άρθρο 8
Τροποποίηση του άρθρου 68Α του ν. 2121/1993
για το διαχρονικό δίκαιο
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ)

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.»

Μετά την παρ. 2 του άρθρου 68Α του ν. 2121/1993 προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι ρυθµίσεις για τα ορφανά έργα που προβλέπονται στο
άρθρο 27Α εφαρµόζονται σε όλα τα έργα και φωνογραφήµατα
που προστατεύονται µε δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώµατα για πρώτη φορά από τις 29.10.2014 και εφεξής, ενώ δεν επηρεάζουν το κύρος πράξεων που έχουν συναφθεί
και δικαιώµατα που έχουν αποκτηθεί πριν από την ως άνω ηµεροµηνία.»
Άρθρο 9
Τροποποίηση του άρθρου 71 του ν. 2121/1993
Στο άρθρο 71 του ν. 2121/1993 προστίθενται παράγραφοι 9
και 10 ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.47’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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