
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. σε συνεργασία με την εταιρία 
‘AMERIAS ‘ ( Σύμβουλοι Επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν μουσική ) 

σας ενημερώνει : 

 

Επωφεληθείτε των εξειδικευμένων υπηρεσιών μας , αφ’ ενός για 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ παράνομων χρεώσεων σε βάρος της επιχείρησής σας    

εκ μέρους των  ‘Α.Ε.Π.Ι.’  & ‘ G.E.A.’ κατά την τελευταία 5-ετία , αφ’ 

ετέρου δε για ΜΕΙΩΣΗ ( ή και ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ , κατά περίπτωση ) 

των εφεξής πληρωτέων «μουσικών δικαιωμάτων» προς τις εν λόγω 

εισπρακτικές εταιρίες .                                                                                                      

 

Το τελευταίο , ιδίως , διάστημα έχουν δει το φως της δημοσιότητας αρκετά 
κρούσματα αυθαίρετων χρεώσεων εκ μέρους των λεγόμενων οργανισμών συλλογικής 
διαχείρισης δικαιωμάτων , για χρήση μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος και σε επιχειρήσεις πολλών άλλων κατηγοριών . 

Προφανώς , το γεγονός αυτό πρέπει να κινητοποιήσει και τη δική σας επιχείρηση , 
ώστε να ελέγξετε κι’ εσείς – κατά πόσο είναι νόμιμα ( ή όχι ) τα ετήσια χρηματικά 
ποσά που σας χρεώνουν εισπρακτικές εταιρίες , όπως εν προκειμένω είναι οι ΑΕΠΙ / 
GEA ( Grammo , Ερατώ , Απόλλων ) και – ποιος ξέρει – πόσες άλλες θα «φυτρώσουν» 
ακόμα … 

Η εταιρία μας διαθέτει την απαραίτητη  ΄τεχνογνωσία΄ , για να ελέγχει τη νομιμότητα 
τέτοιων χρεώσεων , αλλά και για να διεκδικεί ( μέσω των εξειδικευμένων ΝΟΜΙΚΩΝ 
Συμβούλων της ) τόσο την ΑΜΕΣΗ αποκατάσταση εφεξής  των διαπραττόμενων 
αυθαιρεσιών , όσο και την επιστροφή σε σας των παράνομα καταβληθέντων ποσών 
στις όποιες τέτοιες εισπρακτικές εταιρίες . 

Από πλευράς απαιτούμενου χρονικού διαστήματος ολοκλήρωσης των πιο πάνω 
υποθέσεων , τουλάχιστον το σκέλος που έχει να κάνει με την ΠΑΥΣΗ – μερικά , ή και 
ολικά – πληρωμής των νέων χρεώσεων για ‘μουσικά δικαιώματα’ , ολοκληρώνεται σε 
ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ μόνο !  

Επομένως , είτε οι υπόψη χρεώσεις σε βάρος της επιχείρησής σας αντιπροσωπεύουν 

ποσά αξιόλογου ύψους – είτε μικροποσά , στείλτε στο Fax του ΠΑΣΚΕΔΙ  τα 
‘ραβασάκια’ που έχετε λάβει από αυτές τις εισπρακτικές εταιρίες ( των 5 

τελευταίων ετών ή όσα έχετε διαθέσιμα ) , για να σας συμβουλεύσουμε – 



εντελώς ΔΩΡΕΑΝ – μέσα σε λίγες μέρες τί μπορείτε να πάρετε πίσω στη 
δική σας περίπτωση και αν έχετε υποχρέωση πληρωμής τους ή όχι ! 

                                         

                                                                                                                                        


