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(ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.), έχει ζωή δέκα (10) χρόνων και απαριθμεί εκατοντάδες μέλη σε όλη την Ελλάδα, τα
οποία απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του Συνδέσμου. Στόχος - Σκοπός του σωματείου μας, είναι η
προστασία των συμφερόντων των μελών του (σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, Υπουργεία,
Οργανισμούς και Διεθνείς Συνδέσμους Υγειονομικού ενδιαφέροντος Επιχειρήσεων). Τελευταίο
επίτευγμα του σωματείου μας η διεξαγωγή σεμιναρίων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε
συνεργασία με τον Ε.Φ.Ε.Τ.
Είμαστε σε συζητήσεις με τις εταιρίες πνευματικών δικαιωμάτων (πχ ΑΕΠΙ) στην μείωση
του ποσού καταβολής προς τα μέλη μας κ.α.. και ήμασταν ο μοναδικός επίσημος φορέας του
κλάδου της Εστίασης, που συμμετείχαμε στην Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Πολιτισμού
από 8 – 12 – 2011 έως 10 – 01 – 2012, με θέμα: ‘’ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ’’, πράγμα που μπορείτε να το διασταυρώσετε στην επίσημη
ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
'Ένα από τα πιο συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινώς είναι οι
διαμαρτυρίες των μελών μας, από τις εισφορές και τα δικαστήρια με τις Εταιρίες διαχείρισης των
πνευματικών δικαιωμάτων. Άλλωστε πρώτος ο ΠΑΣΚΕΔΙ κατέθεσε ομαδικά ασφαλιστικά μέτρα στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Εδέσσης και θα τα συνεχίσει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, έως ότου
σταματήσει η κοροϊδία είσπραξης των υπέρογκων ποσών από τις ανωτέρω εισπρακτικές εταιρίες.

Την 19.12.2013 δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 250529/35794/29673/1687 απόφαση του
Υπουργού πολιτισμού και αθλητισμού κου Πάνου Παναγιωτόπουλου

με θέμα: “Συγκρότηση

Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου για τα Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα και τη Δημόσια
Εκτέλεση”, με την οποία καλεί διάφορους φορείς να συμμετάσχουν σε αυτήν. Οι διαβουλεύσεις
αυτές θα ξεκινήσουν από την 09.01.2014 έως 25.02.2014.
'Όπως διαπιστώσαμε για ακόμα μία φορά αγνοήσατε το σωματείο μας, αν και μετά από
πολλές επεμβάσεις και επιστολές, απουσιάζει για ακόμα μια φορά από τον κατάλογο των
συμμετασχόντων στην ανωτέρω διαβούλευση, καθώς δεν ανήκει, ούτε θέλει να ανήκει σε καμία
“κατευθυνόμενη” ομοσπονδία ή Ένωση αυτών.
Κατόπιν τούτου σας καλούμε να συμπεριλάβετε και το σωματείο μας (ΠΑΣΚΕΔΙ) στους
ανωτέρω διαλόγους που θα πραγματοποιηθούν στις προβλεπόμενες ημερομηνίες των δύο (2)
μηνών, καθώς έχει έννομο συμφέρον ως προς τα εκατοντάδες μέλη του, σώζοντας τα από την
διαφαινόμενη χρεοκοπία.
Με την παρούσα σας καλούμε όπως εντός τριών (3) ημερών από τη αποστολή της
παρούσης να μας δηλώσετε εγγράφως αν θα συμμετάσχει το σωματείο μας στις
προγραμματισμένες διαλέξεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τους μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο 2014, ειδάλλως σας δηλώνω ότι θα προβούμε σ’όλες τις νόμιμες εξώδικες και
δικαστικές ενέργειες.
Ο Γενικός Γραμματέας

Ηλίας Καλιώρας

