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Καηαπέληης η Επιηροπή Ανηαγωνιζμού για ηην ΑΕΠΙ μεηά ηις πιέζεις 

Ασγενάκη - ζηηά ζηοιτεία για ηην δράζη ηης ΑΕΠΙ 
   

  

Καηαπέιηεο θαηά ηεο ΑΕΠΙ Α.Ε. είλαη ζε έγγξαθό ηεο πξνο ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, 

κεηά ηε ζρεηηθή εξώηεζε ηνπ βνπιεπηή Ηξαθιείνπ ηεο Ν.Δ. θ. Λεσηέρη Ασγενάκη, ε 

Επηηξνπή Αληαγσληζκνύ, ε νπνία όπσο αλαθέξεη έρεη αζρνιεζεί ζην παξειζόλ κε ηηο 

εκπνξηθέο ζπκπεξηθνξέο ηεο Ειιεληθήο Εηαηξείαο Πξνζηαζίαο ηεο Πλεπκαηηθήο 

Ιδηνθηεζίαο Α.Ε., θαη ε νπνία ηνλίδεη όηη «θαηαρξάζηεθε ηε δεζπόδνπζα ζέζε ηεο ζηελ 

αγνξά». 

 

Σπγθεθξηκέλα, κε ηελ απόθαζε ηεο Επηηξνπήο θξίζεθε όηη «είναι αδικαιολόγηηη η 

άπνηζη ηηρ ΑΕΠΙ να δεσηεί ηη μεπική ανάθεζη διασείπιζηρ ηυν δικαιυμάηυν ηυν 

πνεςμαηικών δημιοςπγών. Είναι ςπέπμεηπα ςτηλή η επιβολή ππομήθειαρ για ηην είζππαξη 

ηυν δικαιυμάηυν ηυν δημιοςπγών και ςπάπσει παπάλειτη ηηρ ΑΕΠΙ να γνυζηοποιεί καηά 

ηπόπο πλήπη και οςζιαζηικό ηο αμοιβολόγιο και ηον κανονιζμό διανομήρ ηηρ ζηοςρ 

ενδιαθεπόμενοςρ δημιοςπγούρ και σπήζηερ αλλά και ηο ύτορ και ηα κπιηήπια διάθεζηρ (για 

πολιηιζηικούρ και κοινυνικούρ ζκοπούρ) ηυν ποζών, ηα οποία παπακπαηούνηαι βάζει 

ζςμθυνιών αμοιβαιόηηηαρ.»  

 

Έηζη γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ε Επηηξνπή Αληαγσληζκνύ – 

ππνρξέσζε ηελ ΑΕΠΙ εληόο ηξηκήλνπ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο λα 

ηξνπνπνηήζεη ηηο πθηζηάκελεο θαη κειινληηθέο ζπκβάζεηο αλάζεζεο δηαρείξηζεο, λα 

δηακνξθώζεη ηηο παξαθξαηήζεηο (πξνκήζεηεο) πνπ επηβάιεη ζηνπο αληηζπκβαιιόκελνύο 

ηεο δεκηνπξγίαο γηα ηελ είζπξαμε ησλ κεραληθώλ θαη εηδηθόηεξα  ησλ θσλνγξαθηθώλ 

θαη΄ αλώηαην όξην 15% επί ησλ εηζπξάμεσλ θαη επέβαιιε ζηελ ΑΕΠΙ γηα ηελ 

αδηθαηνιόγεηε άξλεζε ηεο λα δερηεί ηε κεξηθή δηαρείξηζε κεξηθώλ κόλν θαηεγνξηώλ ησλ 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθώλ δεκηνπξγώλ πξόζηηκν 500.000 επξώ , ην νπνίν δελ 

ππεξβαίλεη ην  αλώηαην πξνβιεπόκελν από ην λόκν πνζνζηό επί ησλ αθαζάξηζησλ 

εζόδσλ ηεο  γηα ην έηνο  2000, ελώ απείιεζε ηελ ΑΕΠΙ κε ρξεκαηηθή πνηλή 5.000 επξώ 

γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο ζπκκόξθσζεο πξνο ην πξώην θαη δεύηεξν κέξνο ηεο 

απόθαζεο.     

 

Τέινο, ε Επηηξνπή Αληαγσληζκνύ, όπσο ηνλίδεη ζην έγγξαθό ηεο,  «παπακολοςθεί 

ζεβόμενη όπυρ οθείλει ηην δικαζηική εξέλιξη ηηρ δαιδαλώδοςρ και ζύνθεηηρ αςηήρ 

ςπόθεζηρ, η οποία εκκπεμεί», ελώ θαιεί ηνλ θ. Λεσηέρη Ασγενάκη λα πξνζθνκίζεη θαη 

λα ζέζεη ππόςε ηεο Επηηξνπήο, ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηελ δξάζε ηεο 

ΑΕΠΙ. 

 

Επηζπλάπηνληαη: 

1. Η παξέκβαζε ηνπ Λεπηέξε Απγελάθε 

2. Η απάληεζε ηνπ Υπνπξγείνπ 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/8226152.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/8258337.pdf

