Αγαπητέ κύριε ……………………… ,
Σας καλωσορίζουμε στη νέα υπηρεσία "ΜΟΥΣΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ" που έχει
εξασφαλίσει ο ΠΑΣΚΕΔΙ , σε συνεργασία με τον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό "ELRadio" .
Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί από την ιστοσελίδα μας , μπορείτε πλέον να εξασφαλίσετε
από τον ΔΗΜΟ της περιοχής σας την απαιτούμενη "άδεια μουσικών οργάνων" , χωρίς να
επισυνάψετε στη σχετική αίτηση τις εξοφλητικές αποδείξεις - ' άδειες ' των λεγόμενων
Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης ( όπως, ΑΕΠΙ / "Αυτοδιαχείριση" / GEA κ.α. ) .
Αντί γι' αυτές τις αποδείξεις , αρκεί μια υπεύθυνη δήλωσή σας με περιεχόμενο σαν κι΄αυτό
στο επισυναπτόμενο αντίστοιχο αρχείο. Σε περίπτωση που στο Δήμο προσπαθήσουν να
σας υποχρεώσουν να υπογράψετε άλλο κείμενο, που θα περιλαμβάνει και τις
περιπτώσεις ύπαρξης τηλεοράσεων ή ραδιοφώνων στο κατάστημά σας, να γνωρίζετε
πως είναι αντισυνταγματικό και να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας. Η Υπεύθυνη
Δήλωση να ισχυριστείτε, πως είναι του πολίτη, όπως και το περιεχόμενο αυτής. Στην
περίπτωση που υπογράφω κάτι ψευδώς, συνεχίζετε στους ισχυρισμούς σας,
αναλαμβάνω και τις συνέπειες του Νόμου. Άρα μην με αναγκάζετε να υπογράψω,
΄΄κατευθυνόμενο΄΄ από τρίτους κείμενο.
Επειδή δεν αποκλείεται να σας επισκεφθούν εκπρόσωποι των παραπάνω "Οργανισμών" (
για να διαπιστώσουν ότι στο κατάστημά σας μεταδίδετε μουσική , πράγματι , μόνο μέσω
του EL-Radio ) παρακαλούμε ενημερώστε αμέσως τον ΠΑΣΚΕΔΙ στην περίπτωση που αυτοί
απαιτήσουν και να πληρωθούν, με το πρόσχημα ότι υπάρχει και μόνο, στον χώρο σας
τηλεόραση ή ραδιόφωνο , ακόμα και χωρίς να εκπέμπεται μουσική από αυτά!
Στο λογισμικό του προγράμματος El Radio που θα κατεβάσετε στον Υπολογιστή σας,
υπάρχει η δυνατότητα της αποθήκευσης στον σκληρό σας δίσκο όλων των τραγουδιών που
παίζετε κάθε μέρα και κάθε στιγμή, με τις νόμιμες άδειες του κάθε τραγουδιού, με
αποτέλεσμα πηγαίνοντας στο Rotation, να εκτυπώνετε όποια μέρα θέλετε, όσα χρόνια κι αν
περάσουν, προκειμένου να αποδείξετε τι μουσική παίζετε σε οποιαδήποτε αρχή.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Να γνωρίζετε πως η ΑΕΠΙ και ειδικά κανένας αντιπρόσωπός της, δεν έχει
δικαίωμα ελέγχου στα καταστήματα, όπως δε νομιμοποιείται να ηχογραφεί ή να
βιντεοσκοπεί, κρυφά από εσάς, στον χώρο σας. Ο οποιοσδήποτε έλεγχος, μπορεί να γίνει
μόνο με παρουσία Εισαγγελέα (δύσκολο έως ακατόρθωτο). Σε κάθε περίπτωση, εάν η ΑΕΠΙ,
δια του αντιπροσώπου της, ισχυρίζεται πως άκουσε την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα να
παίζετε εκπροσωπούμενα δήθεν, από αυτήν έργα, ενώ εσείς παίζατε μουσική El Radio, τότε
στρεφόμαστε δικαστικά εναντίον όχι τόσο της ΑΕΠΙ, όσο του αντιπροσώπου της, με μήνυση
για ψευδή καταμήνυση.
Αρχεία που επισυνάπτονται 1) "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ" .
2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τον ΔΗΜΟ. (Συμπληρώνετε τα
προσωπικά σας στοιχεία πριν την υποβάλλετε στον Δήμο, για να πάρετε Άδεια Μουσικών
Οργάνων).
3) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΑΕΠΙ (Σε περίπτωση που κάποιος
υπάλληλος του Δήμου δε γνωρίζει τη Νομοθεσία του το δίνουμε)

4) ΠΩΣ ΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΕΠΙ (Για δική
μας χρήση).
5) ΚΑΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΑΣΚΕΔΙ
'Ενα ΕΤΗΣΙΟ - αρκετά σεβαστό - ΕΞΟΔΟ της επιχείρησής σας αποτελεί , πια ,
παρελθόν .

Από τον ΠΑΣΚΕΔΙ

