
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ 

Του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 

(ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Χειμάρρας αριθμ. 

30 και εκπροσωπείται νόμιμα. 

ΠΡΟΣ 

1. Τον αστικό μη κερδοσκοπικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης με 

την επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ.», που εδρεύει στην 

Αθήνα, στην οδό Σαπφούς αριθμ. 10 και εκπροσωπείται νόμιμα. 

2. Τον αστικό μη κερδοσκοπικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης με 

την επωνυμία «ΕΡΑΤΩ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ –ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ», που εδρεύει 

στην Αθήνα, στην οδό Πατησίων αριθμ. 130 και εκπροσωπείται 

νόμιμα. Και 

3. Της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ ή ΗΧΟΥ ΚΑΙ 

ΕΙΚΟΝΑΣ» με το διακριτικό τίτλο «GRAMMO», που εδρεύει στο 

Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Αριστοτέλους αριθμ. 65 και 

εκπροσωπείται νόμιμα. 

Αθήνα 2011 

Τυγχάνουμε νομίμως συσταθέν σωματείο, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και 

σκοπό μεταξύ άλλων και σύμφωνα με το καταστατικό μας, τη συνένωση όλων 

των μελών που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος, για την μελέτη, διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, 

επαγγελματικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών 

συμφερόντων, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, τη 

μελέτη κάθε ζητήματος που με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζει τη λειτουργία 

και τα συμφέροντα των επιχειρήσεων του κλάδου, έτσι ώστε να καθίσταται 

δυνατή η διεκδίκηση αντιμετώπισης και ρύθμισης του στην κατεύθυνση που 

θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μελών της, την προβολή των 

προβλημάτων και αιτημάτων των μελών του και των προτάσεων για την λύση 



και ικανοποίηση των, πάσα συναφή προς τον κλάδο κίνηση, δραστηριότητα, 

μελέτη και εργασία, σκοποί επιδιωκόμενοι με κάθε νόμιμο και πρόσφορο 

μέσο. 

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 2121/93 περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, οι χρήστες υλικών 

φορέων ήχου, που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με 

οποιονδήποτε τρόπο, για παρουσίαση στο κοινό, οφείλουν εύλογη και ενιαία 

αμοιβή, στους μουσικούς του έργου που μεταδίδεται, οι οποίοι 

εκπροσωπούνται από τον πρώτο εξ υμών, στους ερμηνευτές καλλιτέχνες, των 

οποίων η ερμηνεία έχει εγγραφεί στον υλικό φορέα, οι οποίοι 

εκπροσωπούνται από τον δεύτερο εξ υμών και στους παραγωγούς των 

υλικών φορέων, οι οποίοι εκπροσωπούνται από τον τρίτο εξ υμών. 

Περαιτέρω, η ανωτέρω εύλογη αμοιβή , η οποία καταβάλλεται υποχρεωτικά 

εκ του νόμου, σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, και πάλι υποχρεωτικά 

εκ του νόμου, τυγχάνει προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ των ανωτέρω 

οργανισμών, και εν προκειμένω υμών και των χρηστών. Σύμφωνα με το 

άρθρο 56 παρ. 3 του ν. 2121/93 συντάξατε από κοινού αμοιβολόγιο το οποίο 

γνωστοποιήσατε στο κοινό, με δημοσίευση σε τρεις εφημερίδες.  

ΕΠΕΙΔΗ Σύμφωνα με το άρθρο 56, παρ. 3, εδαφιο τελευταίο, του Ν. 2121/93, 
"Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης και οργανώσεις αντιπροσωπευτικές 
των χρηστών μπορούν να καταρτίζουν συμφωνίες που ρυθμίζουν την αμοιβή 
την οποία καταβάλλει ο χρήστης σε κάθε κατηγορία δικαιούχων, καθώς και 
κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις σχέσεις των δύο μερών στο πλαίσιο 
εφαρμογής του νόμου αυτού, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί."  
 

 

ΕΠΕΙΔΗ το αμοιβολόγιο το οποίο έχετε συντάξει, δεν τυγχάνει προϊόν 

διαπραγμάτευσης με τους χρήστες, μέρος των οποίων εκπροσωπούμε, ως 

μέλη μας. 

ΕΠΕΙΔΗ έχουμε το δικαίωμα, όπως προβούμε σε διαπραγματεύσεις, 

προκειμένου να καθορισθεί το ύψος της εύλογης αμοιβής, την οποία θα 

καταβάλλουν τα μέλη μας, βάσει του ως άνω άρθρου του ν. 2121/93. 

ΕΠΕΙΔΗ τα κριτήρια, βάσει των οποίων έχει συνταχθεί το αμοιβολόγιο, 

δυνάμει του οποίου, σεις εισπράττεται την εύλογη αμοιβή του άρθρου 49 

του ν. 2121/93, και δη κριτήρια, όπως είναι το εμβαδό των στεγασμένων και 

υπαίθριων χώρων, το διάστημα κατά μήνα , λειτουργίας των καταστημάτων, 



του κλάδου τον οποίο εκπροσωπούμε, οδηγούν σε δυσανάλογα και μη 

ανεκτά εκ του νόμου, ως αντίθετα στις αρχές της καλής πίστης και των 

χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αποτελέσματα, δεδομένου ότι τα 

ανωτέρω κριτήρια δεν τυγχάνουν ενδεικτικά των εισπράξεων και του κύκλου 

εργασιών των εν λόγω καταστημάτων. 

ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω, οι αμοιβές που αξιώνονται είναι δυσβάσταχτες για τους 

χρήστες του κλάδου, ενόψει ιδία του αντικαπινιστικού νόμου και της εν γένει 

οικονομικής συγκυρίας. 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 49 ΤΟΥ Ν. 2121/93, ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΝΑ 

ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΕ, 1. ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΌ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ ΜΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΠΑΣΙΦΑΝΕΣ 

ΠΩΣ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, 2. ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΑΣΤΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ , 

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, 3. ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΠΟΥ ΚΕΙΤΑΙ ΤΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΝΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η΄ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ, ή ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 4. ΜΗ 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ 

ΑΞΙΩΝΟΤΑΝ, Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Σ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΚΑΛΟΠΙΣΤΑ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΑΒΑΝ 

ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥΣ. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩ 

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ: 

 

 



1. στους ΔΗΜΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α. Οβελιστήρια-φαστ-φουντ, Μπουγατσατζίδικα, Πιτσαρίες, Καφενεία, 

Καφεζαχαροπλαστεία, Κυλικεία, με τραπεζοκαθίσματα, ανεξαρτήτως 

αριθμού αυτών: 35 ευρώ ανά μήνα 

Β. Εστιατόρια, ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ουζερί, οινομαγειρία : 0,002 ευρώ 

ανά τραπεζοκάθισμα του εσωτερικού χώρου σύμφωνα με την άδεια του 

καταστήματος και το ποσό αυτό πολλαπλασιαζόμενο ανά ημέρα λειτουργίας. 

Γ. Καφετέριες, καφέ –μπαρ-Αναψυκτήρια, Μπυραρίες : 0,002 ευρώ ανά 

τραπεζοκάθισμα του εσωτερικού χώρου σύμφωνα με την άδεια του 

καταστήματος και το ποσό αυτό πολλαπλασιαζόμενο ανά ημέρα λειτουργίας 

+ 50% επί του ως άνω ποσού. 

Δ. Μπαρ, κλαμπ, ντίσκο, κέντρα διασκέδασης : 0,002 ευρώ ανά 

τραπεζοκάθισμα του εσωτερικού χώρου σύμφωνα με την άδεια του 

καταστήματος και το ποσό αυτό πολλαπλασιαζόμενο ανά ημέρα λειτουργίας 

+ 200% επί του ως άνω ποσού. 

2. στους ΔΗΜΟΥΣ των πόλεων της ΠΑΤΡΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΟΛΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΔΙ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ : τα ιδια ως άνω ποσά μειωμένα κατά 10%. 

3. στους ΔΗΜΟΥΣ των πόλεων της ΚΑΒΑΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ 

: τα ίδια ποσά που προτείνονται για τους Δήμους Αθηναίων κλπ, μειωμένα 

κατά ποσοστό 20%. 

4. στους ΔΗΜΟΥΣ των πόλεων των ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 

ΛΑΜΙΑΣ, ΡΟΔΟΥ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΒΕΡΟΙΑΣ, 

ΞΑΝΘΗΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΚΟΤΙΝΘΟΥ, ΧΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 

ΔΗΜΟΙ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: τα ίδια ποσά που 

προτείνονται για τους Δήμους Αθηναίων κλπ, μειωμένα κατά ποσοστό 30%. 

Και 

5. υπόλοιπο Δήμοι της χώρας, τα ίδια ποσά που προτείνονται για τους 

Δήμους Αθηναίων κλπ, μειωμένα κατά ποσοστό 40%. 

 

Ενόψει των ανωτέρω, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ, ΜΑΣ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ 



ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞ ΗΜΩΝ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΛΛΩΣ ΣΑΣ 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΜΙΜΑ. 

Πληρεξούσιος και αντίκλητους δικηγόρους μας, ορίζουμε στη Θεσσαλονίκη 

τη δικηγόρο και κάτοικο Θεσσαλονίκης, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΛΑΝΗ –ΝΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, 

26ης Οκτωβρίου αριθμ. 16, Θεσσαλονίκη, 2310234528 και στην Αθήνα, το 

δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, …………………………………. 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής, εντέλλεται όπως επιδώσει την παρούσα 

προς αυτούς τους οποίους απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες 

συνέπειες, αντιγράφοντας όλο το περιεχόμενό του, στην έκθεση επίδοσής 

του. 

Η πληρεξουσία δικηγόρος 

 


