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ΠΑΣΚΕΔΙ

βάζει

‘’πλάτη’’…

ακολουθήστε τον…
Βάζουμε τέρμα στην ‘’αμαχητί’’ νομική υποταγή των καταστηματαρχών του
κλάδου

μας στις παράλογες απαιτήσεις των εισπρακτικών εταιριών τύπου

ΑΕΠΙ & GEA!
Αντί να ‘’καταθέτουμε τα νομικά μας όπλα ‘’

( λόγω του υψηλού δικαστικού

κόστους , όταν αντιδικούμε ΑΤΟΜΙΚΑ με τους μεγαλοσχήμονες αυτούς
οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης μουσικών δικαιωμάτων ) , προτιμώντας με το
κόστος αυτό να ικανοποιούμε τις εκβιαστικές απαιτήσεις τους , τώρα μπορούμε να
κινούμαστε ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ εναντίον αυτών , αφού έτσι το δικαστικό κόστος που
θα μας αναλογεί , θα είναι ακόμα και 10 ΦΟΡΕΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ σε σχέση με
αυτό της αντιδικίας ως μεμονωμένα άτομα ! Πάρτε σαν παράδειγμα την G.E.A.
Πολλοί θα έχετε διαπιστώσει τις Ομαδικές της ΑΓΩΓΕΣ. Γιατί άραγε; Μα μειώνει τα
Δικαστικά έξοδα. Εμείς αγαπητοί μου συνάδελφοι είμαστε κορόϊδα;
Εύλογα θα αναρωτηθείτε πολλοί από σας : Γίνεται - νομικά - να αντιδικούμε
πολλοί μαζί , όταν οι έδρες των επιχειρήσεών μας είναι σε διαφορετικά μέρη
πανελλαδικά ;
Η απάντηση εν προκειμένω είναι ΘΕΤΙΚΗ , αφού ΜΙΑ είναι η έδρα ( στην
Αθήνα ) που έχουν οι πιο πάνω αντίδικές μας εταιρίες. Επίσης , ΟΜΟΕΙΔΗ είναι τα
θέματα της αντιδικίας μας με αυτές :
•

Υποθέσεις ανάκλησης αδειών ‘’μουσικών οργάνων’’

•

Υποθέσεις ανάκλησης αδειών λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος (Ναι , καλά ακούσατε : Η ’’ΑΕΠΙ’’ υποβάλλει και τέτοια
αιτήματα στους Δήμους ! )

•

Αυθαίρετοι υπολογισμοί πληρωτέων μουσικών δικαιωμάτων

•

Παράνομοι έλεγχοι από ‘’εκπροσώπους’’ τέτοιων εισπρακτικών εταιριών
ΧΩΡΙΣ την απαιτούμενη αστυνομική συνοδεία

•

Υποβολή από την ΑΕΠΙ σε Δικαστήρια & Δήμους ‘’βεβαιώσεων’’ δημόσιας
εκτέλεσης δικού της ρεπερτορίου (αφού την αφήνουμε και ‘’αλωνίζει’’ μόνη
της ) , ως αποδεικτικό στοιχείο διάπραξης κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας
κ.α. διεκδικήσεων εναντίον επιχειρηματιών του κλάδου

•

Απαίτηση πληρωμής μουσικών δικαιωμάτων , μόνο και μόνο λόγω ύπαρξης
στο κατάστημα ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ( ακόμη και αν -αποδεδειγμένα - ΔΕΝ
μεταδίδετε καθόλου μουσικές εκπομπές, αλλά ποδοσφαιρικούς αγώνες ! ) .

‘Όπως θα επιβεβαιώσετε και σεις οι ίδιοι ( διαβάζοντας την αμέσως πιο πάνω
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ περιπτωσιολογία «ανοιχτών λογαριασμών» μας με τις υπόψη
εισπρακτικές εταιρίες μουσικών δικαιωμάτων ) , τουλάχιστον μια από τις
προαναφερόμενες νομικές υποθέσεις σίγουρα αφορά ΚΑΙ τη δική σας επιχείρηση .
Κι’ ενώ μέχρι τώρα προβληματιζόσασταν , αν το 500-άρι ( για παράδειγμα ) που σας
ζητάει η ΑΕΠΙ θα πρέπει να το δώσετε σ’αυτήν ή για την ατομική δικαστική
αντιδικία σας μαζί της , τώρα πια το ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσετε εν
προκειμένω είναι πολύ απλό : Να δώσω 500 Ευρώ στην ΑΕΠΙ ή μόνο ένα 50-άρι
(που , κατά κανόνα , θα μου αναλογεί σαν έξοδα ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ αντιδικίας με
δαύτην ) , για να δικαιωθώ επί τέλους κάποια φορά ΟΡΙΣΤΙΚΑ μ’αυτό το θέμα και να
μην έχω τα ίδια τον επόμενο χρόνο ;
Τώρα πια ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ δικαιολογίες . Μην περιμένετε να σας κλείσουν το
μαγαζί πρώτα και μετά να … κινητοποιηθείτε !
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