
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

Του Πανελλήνιου Συνδέσμου Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης 

με την επωνυμία «ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Χειμάρας 

αριθ. 30, νόμιμα εκπροσωπούμενου. 

 

                                                   Προς 

 

Τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) με έδρα την Αθήνα, 

οδός Μετσόβου αριθ. 5, νόμιμα εκπροσωπούμενου. 

Κοινοποίηση: 1) Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 

              2) Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά 

 

Θεσσαλονίκη, 24.04.2015 

 

Το σωματείο μας, ιδρυθέν το 2004, έχει ως μέλη του χιλιάδες επιχειρήσεις 

στον κλάδο της εστίασης και της διασκέδασης σε ολόκληρη την επικράτεια. 

Μέριμνά του είναι η συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 

ο κλάδος, τα οποία μάλιστα έχουν οξυνθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της 

μακροχρόνιας κρίσης που ταλανίζει τη χώρα μας. Επιπλέον δε, μεριμνά και για 

την ορθή ενημέρωση όλων των μελών του.  

Ειδικά για το ζήτημα των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων των 

έργων και το καθεστώς των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας 

αυτών, ουδέποτε το σωματείο μας προέβη σε εσφαλμένη ή παραπλανητική 

ενημέρωση των μελών του ή οποιουδήποτε τρίτου. Σεβόμαστε και 

υπερασπιζόμαστε και εμείς το αναφαίρετο δικαίωμα των δημιουργών των 



πνευματικών δικαιωμάτων αλλά και των κατόχων συγγενικών δικαιωμάτων για 

τη χρήση των οποίων οφείλεται η καταβολή αποζημίωσης στους τελευταίους, όχι 

μόνο λόγω της νομοθετικής πρόβλεψης που υπάρχει, αλλά επειδή αυτό είναι το 

ηθικό και το δίκαιο. 

Εντούτοις, στα πλαίσια της ορθής ενημέρωσης και του σκοπού του 

σωματείου μας, οφείλουμε να ενημερώνουμε τα μέλη μας και για κάθε νόμιμη 

δυνατότητα και ειδικότερα αναφορικά με το ζήτημα της χρήσης μουσικής στα 

καταστήματα που διαθέτουν. Ήδη πολλά από τα μέλη μας έχουν εφοδιαστεί 

άδεια από την εταιρεία «EL RADIO» για να κάνουν χρήση της μουσικής που αυτή 

και μόνο διαθέτει. Είναι ενήμεροι ότι σε περίπτωση που θελήσουν να κάνουν 

χρήση μουσικής που εκπροσωπούν οι δύο οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και 

προστασίας, ήτοι της ΑΕΠΙ ή/και της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ θα πρέπει ακολούθως 

να καταβάλουν στους τελευταίους την προβλεπόμενη αμοιβή. 

Ωστόσο το ζήτημα της καταβολής αμοιβής στην περίπτωση που ο 

ιδιοκτήτης καταστήματος διαθέτει τηλεόραση ή ραδιόφωνο έχει δημιουργήσει 

μια έντονη προβληματική, αναφορικά με τους δικαιούχους αμοιβής κατά τα 

οριζόμενα στο νόμο. 

Την 22.04.2015 περιήλθε εις γνώση μας το από 07.03.2015 έγγραφο  του 

Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με Θέμα «Προστασία δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών ή άλλων δικαιωμάτων» με κύριο 

αποδέκτη τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας. Ανάμεσα στα άλλα 

αναφέρεται ότι στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων διαθέτουν και 

κάνουν χρήση στα καταστήματά τους τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση 

(συμβατική ή διαδικτυακή) η οποία συνιστά δημόσια εκτέλεση 

προστατευόμενων έργων, οφείλουν να καταβάλλουν δικαιώματα και στους δύο 

αναφερόμενους στο ίδιο έγγραφο Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και 

Προστασίας, ήτοι στην ΑΕΠΙ και την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, αλλά και στον οργανισμό 

GEA που εκπροσωπεί κατόχους συγγενικών δικαιωμάτων στη χώρα μας.   

Στο εν λόγω έγγραφο γίνεται αναφορά και επίκληση του υπ’ αριθ. 

24717/03.03.2015 εγγράφου του οργανισμού σας το οποίο και αποστέλλεται ως 

συνημμένο στους αποδέκτες του, με το οποίο παρέχονται επιπρόσθετες 



πληροφορίες αναφορικά με το ζήτημα της χρήσης τηλεόρασης ή ραδιοφωνικής 

εγκατάστασης σε επιχειρήσεις. 

Θα σας παρακαλούσαμε με την παρούσα να μας αποστείλετε το 

προαναφερθέν έγγραφό σας, ώστε να λάβουμε και εμείς γνώση και να 

ενημερώσουμε αντιστοίχως τα μέλη μας για το ζήτημα της χρήσης στα 

καταστήματά τους μουσικής μέσω τηλεόρασης ή ραδιοφώνου αλλά και να μας 

ενημερώσετε υπό ποιες ειδικότερες συνθήκες η ύπαρξη τηλεόρασης ή 

ραδιοφώνου σε ένα κατάστημα γεννά υποχρέωση αποζημίωσης των οργανισμών 

συλλογικής διαχείρισης και προστασίας και ειδικότερα της ΑΕΠΙ, της 

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ αλλά και της GEA.  

Αναμένουμε την απάντησή σας καθώς και το αριθ. 24717/03.03.2015 

εγγράφου του οργανισμού σας για να πράξουμε τα δέοντα. 

 

Με τιμή, 

Για τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 

Εκ του νομικού τμήματος 

Ελευθερία Σπ. Παπαδημητρίου 

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, LLM – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 


