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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1) Επίσκεψη του ΠΑΣΚΕΔΙ στην Νέα Αρτάκη Ευβοίας για ενημέρωση των
καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για την Δράση των
Οργανισμών GRAMMO-ΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ.
2) Παραδώσαμε αδιάψευστα έγγραφα προδοσίας του κλάδου από την
Π.Ο.Ε.Σ.Ε. εδώ και μια δεκαετία και που συνεχίζεται, έναντι χρηματικής
αμοιβής από τους ως άνω οργανισμούς, στους Προέδρους των τοπικών
Σωματείων Νέας Αρτάκης κ. Θεοφίλη Αγλαία και Χαλκίδος κ. Μπαρούτα
Βασίλη.
3) Ο κ. Μπαρούτας δήλωσε ενώπιον όλων των παρευρισκομένων και προς
τιμήν του, ότι θα παραιτηθεί αν τα έγγραφα είναι αληθινά. Μένει να δούμε
αν το πράξει, γιατί τα έγγραφα είναι αληθινά.

Μετά από επίσημη πρόσκληση της Προέδρου του Σωματείου καταστημάτων
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Νέας Αρτάκης Ευβοίας, κυρίας Θεοφίλη Αγλαϊας, για
κύριο θέμα ενημέρωσης ‘’η δράση των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης
Συγγενικών Δικαιωμάτων Μουσικής GRAMMO-ΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ και οι επιθέσεις
αυτών στα μαγαζιά του κλάδου μας’’, βρέθηκε ο ΠΑΣΚΕΔΙ με το Νομικό του τμήμα,
την Τρίτη 12 Ιουλίου στο Κτήριο του πρώην Δήμου Νέας Αρτάκης.
Στην συνάντηση, εκτός της Προέδρου και Αντιπροέδρου του τοπικού Σωματείου,
παραβρέθηκαν για ενημέρωση αρκετοί καταστηματάρχες, μεταξύ των οποίων και ο κ.
Μπαρούτας Βασίλειος Πρόεδρος του Τοπικού Σωματείου Εστίασης Χαλκίδος, ο οποίος
δεν ήρθε για να ενημερωθεί, αλλά να προασπίσει τα συμφέροντα της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), στην οποία
ανήκει το Σωματείο του. Όταν όμως, αδιάψευστα στοιχεία (επίσημα έγγραφα),

παραδόθηκαν σε φωτοτυπίες στην κ. Θεοφίλη, που αποδείκνυαν ότι η ΠΟΕΣΕ το
2002 νομιμοποίησε τους ως άνω Οργανισμούς, με ειδική Σύμβαση που υπέγραψαν
μεταξύ τους, όπου η μεν ΠΟΕΣΕ θα παρέδιδε όλα τα στοιχεία των μελών της στους
Οργανισμούς, θα προέτρεπε όλο τον κλάδο να μην στρέφεται νομικά εναντίον τους,
αλλά να τους πληρώνουν και έναντι αυτής της εκδούλευσης, οι Οργανισμοί θα της
απέδιδαν 3% προμήθεια από τα έσοδά τους, ο κ. Μπαρούτας Βασίλειος, ενώπιον
όλων των παρευρισκομένων, δήλωσε ότι αν τα έγγραφα είναι αληθινά ‘’θα
παραιτηθεί’’. Τα έγγραφα αυτά βρίσκονται στα χέρια της κ. Θεοφίλη και του κ.
Μπαρούτα και είναι, δυστυχώς για τον Μπαρούτα, αληθινά.. Ποσώς μας ενδιαφέρει
αν παραιτηθεί, μας ενδιαφέρει όμως να μάθουν όλοι οι επιχειρηματίες της περιοχής,
ποιοι παίζουν στην πλάτη τους ‘’τυχερά παιχνίδια’’.
Γραφείο Τύπου ΠΑΣΚΕΔΙ
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Υ.Γ. Αγαπητοί μας κύριοι δημοσιογράφοι, επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό
και εκατοντάδες καταστηματάρχες από τους ως άνω οργανισμούς ξεκληρίστηκαν
και συνεχίζουν να ξεκληρίζονται οικονομικά, θα πρέπει τουλάχιστον να μάθουν
τους αίτιους. Τα αποδεικτικά έγγραφα ήρθαν στα χέρια μας πρόσφατα. Φυσικά και
θα πρέπει να ενημερωθεί όλη η Ελλάδα, αλλά ξεκινάμε πρώτα από την Εύβοια,
προς …’’τιμήν’’ του Χαλκιδέα κ. Ζηνέλη Κωνσταντίνου, ιδιοκτήτη της Καφετέριας
‘’ΑΡΓΩ’’ και πρώην Αντιπροέδρου και Προέδρου της ΠΟΕΣΕ, ενός εκ των
πρωτεργατών της ως άνω υπογραφείσας κατάπτυστης Σύμβασης με τους
Οργανισμούς έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων.
Μην σας φαίνεται μικρό το 3%. Υπολογίστε 75.000.000 Ευρώ περίπου τον χρόνο
οι εισπράξεις των Οργανισμών, από 120.000 επιχειρήσεις. Πόσο είναι το 3%;
Πρόκειται για μία καλά οργανωμένη ‘’φάμπρικα’’.

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία
Η φωτο που σας στέλνω είναι από την συνάντηση.
Ο κ. Μπαρούτας είναι πρώτος με την λαδί μπλούζα.

