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Προς ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κύριοι,
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. είναι ο Σύνδεσμος που προασπίζει τα συμφέροντα 150.000
καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος ανά την Ελλάδα.
Μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. Ενεργά και εν δυνάμει είναι Εστιατόρια, Ταβέρνες,
Ψαροταβέρνες, Πιτσαρίες, Fast Food, Μπουγατσατζίδικα, Καφετέριες, Παραδοσιακά
Καφενεία, Bar, Club, Beatch Bar, Κέντρα Διασκέδασης.
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. προκειμένου να προσφέρει εναλλακτικές επιλογές στα μέλη του, έχει
προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, που εξυπηρετούν αυτό το σκοπό.
Όλα τα ως άνω χιλιάδες καταστήματα, μηδενός εξαιρουμένου, προκειμένου να έχουν
μουσική στον χώρο τους (όλα έχουν) είτε ακόμη και μόνο ραδιόφωνο ή τηλεόραση,
πρέπει βάσει Νόμου να εφοδιάζονται από τους αρμόδιους κατά τόπους Ο.Τ.Α., στην
αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, έγγραφο, που ονομάζεται ‘’ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ’’. Την άδεια αυτή είναι το πρώτο έγγραφο που ζητά η Αστυνομία στους
ελέγχους που διενεργεί στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αν δεν
την έχουν τους επιβάλλουν μηνυτήρια αναφορά. Με 3 μηνύσεις που επιβάλλονται,
χωρίς τελεσιδικία, ο Δήμος προχωρά στην σφράγιση του καταστήματος για 10 έως
60 ημέρες. Για να προμηθευτούν όλα αυτά τα καταστήματα την ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ, πρέπει στους Ο.Τ.Α. να προσκομίζουν απαραιτήτως βεβαίωση ότι
πλήρωσαν την ΑΕΠΙ (Οργανισμός Συλλογικής διαχείρισης Πνευματικών δικαιωμάτων
Μουσικοσυνθετών και στιχουργών). Το αμοιβολόγιο της ΑΕΠΙ κυμαίνεται από 500
Ευρώ το κατώτερο ποσό ανά έτος έως και 7000 Ευρώ ανά έτος, ανάλογα την
επιχείρηση (π.χ. Εστιατόριο, club). Τα χρήματα αυτά τα κατέβαλλαν αναγκαστικά
χωρίς κανέναν διακανονισμό, στην αρχή κάθε έτους.
Εμείς, ως επίσημος φορέας αυτού του τεράστιου κλάδου, ήρθαμε σε επαφή με την
ΑΕΠΙ, (σας επισυνάπτουμε επιστολή), προκειμένου να διαφυλάξουμε τα
συμφέροντα του κλάδου μας και συμφωνήσαμε από κοινού στην 12μηνη
αποπληρωμή του ποσού οφειλής για κάθε έναν επιχειρηματία ξεχωριστά. Με στόχο
την 12μηνη αποπληρωμή κατ’ έτος οφειλής αυτών προς την ΑΕΠΙ, σας προτείνουμε
να εκδώσετε πιστωτικές κάρτες προς τα χιλιάδες μέλη μας, οι οποίες να μην
διαθέτουν άλλη αγοραστική δύναμη ή μπλοκ επιταγών με 12 φύλλα, που να
αναγράφει σε κάθε φύλλο την ένδειξη ‘’ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΗΡΩΜΗ ΑΕΠΙ’’ ή οτιδήποτε
άλλο προτείνετε εσείς, προς εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού.
Σας ενημερώνουμε εκ των προτέρων πως η μη συνέπεια καταβολής έστω και μιας
δόσης στην πιστωτική κάρτα ή επιταγής, σημαίνει αυτόματα άρνηση
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αποπληρωμής της οφειλής στην ΑΕΠΙ, με αποτέλεσμα την αυτόματη άρση της
άδειας μουσικών οργάνων από τον Δήμο, με όλες τις επακόλουθες συνέπειες,
μηνύσεις από την Αστυνομία, παρέμβαση εισαγγελέα και σφράγιση καταστήματος
από τους Ο.Τ.Α. Για τον λόγο αυτό η διασφάλιση των οικονομικών σας
συμφερόντων πληρείται και τυχόν έλεγχος δυσμενών στοιχείων των μελών μας
στον Τειρεσία, προκειμένου να χορηγήσετε τις πιστωτικές κάρτες ή μπλοκ
επιταγών,-όπως συμβαίνει στις κλασικές περιπτώσεις υποψηφίων πελατών σαςίσως απλά να εμποδίσει την αύξηση πελατείας προς εσάς.
Αναμένοντας την απάντησή σας.
Νίκη Κωνσταντίνου
Πρόεδρος

Με εκτίμηση για το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
Ηλίας Καλιώρας
Γενικός Γραμματέας
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