
Ο ΠΑΣΚΕΔΙ, επέλεξε μουσικές συλλογές από ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ, των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα δεν έχουν παραχωρηθεί σε 

κάποιον Οργανισμό Συλλογικής  Διαχείρισης (ΑΕΠΙ, ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, G.E.A.). 

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη μουσική που προτείνουμε σε Εστιατόρια, Καφετέριες, 

Αναψυκτήρια, Fast food, Μπουγατσατζίδικα, Πιτσαρίες, Κρεπερί, Παραδοσιακά 

καφενεία, Αλυσίδες γρήγορου φαγητού αλλά και καφετέριες, Bar,  Ξενοδοχεία, 

Κλινικές, Ιατρεία, Κομμωτήρια, Super Market, Αεροδρόμια, Πλοία κλπ  

Πάνω από 10.000 τραγούδια Ελληνικά και Ξένα βρίσκονται ήδη στη διάθεσή σας, 

μέσο του διαδικτυακού ιστότοπου του ΠΑΣΚΕΔΙ με τίτλο ΄΄Βόλτες σε λεύτερες 

νότες΄΄, ελεύθερα από Πνευματικά Δικαιώματα. Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν τη 

συγκεκριμένη υπηρεσία απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής 

Πνευματικών Δικαιωμάτων Δημόσιας Εκτέλεσης στους πιο πάνω αναφερόμενους 

Οργανισμούς. Παρέχουμε ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, αποκλειστικά μόνο 

για τα τραγούδια που προσφέρουμε, σε όλα τα  καταστήματα που τα επιλέγουν, για 

να είναι νόμιμοι σε όλες τις αρχές. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Οργανισμού 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας και την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 4347 2/6/2011, το 

Υπουργείο Πολιτισμού υποδεικνύει τη διαδικασία απαλλαγής από: Οργανισμούς 

Συλλογικής Διαχείρισης. 

• Θα σας διαθέτουμε καλλιτέχνες για τις live  Ελληνικές βραδιές σας χωρίς 

(ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!) πνευματικά δικαιώματα. Συνδεθείτε τώρα με τις ''Βόλτες σε 

λεύτερες νότες''  

• Η υπηρεσία μας παρέχεται ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ. Το κόστος 

συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια συνδρομή των 105 Ευρώ για την αντίστοιχη 

υπηρεσία. 

• Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ, συλλόγων κλπ, 

μπορούν παίζοντας το ρεπερτόριο του ΄΄Βόλτες σε λεύτερες νότες΄΄ είτε live 

με δικούς μας καλλιτέχνες, είτε με DVD ή USB και την ειδική άδεια 

Δημόσιας εκτέλεσης που θα τους παρέχουμε, να απεγκλωβιστούν από τις 

υπέρογκες απαιτήσεις της ΑΕΠΙ και τον φόβο της Αστυνομίας. 

• Ραδιοφωνικοί σταθμοί, που θα παίζουν το δικό μας ρεπερτόριο, δεν θα 

πληρώνουν ΑΕΠΙ, GEA κλπ 

• Για θέματα, όπως τηλεοράσεις κλπ, ρωτήστε μας!!! 

• Συνάδελφοι που βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη με τους Οργανισμούς 

ΑΕΠΙ και GEA, ας μας ρωτήσουν να μάθουν για το πως θα απεγκλωβιστούν 

όσο πιο ανώδυνα γίνεται!!! 

• Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν Ίντερνετ ή δεν τα πάνε καλά με την τεχνολογία, 

τους παρέχουμε την πάμφθηνη λύση του USB STICK (στικάκι) με 700 

περίπου τραγούδια απαλλαγμένα πνευματικών δικαιωμάτων και με την ειδική 

ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. 

• Απολαύστε Ελληνικό ρεπερτόριο (Ρεμπέτικα, Παραδοσιακά, Λαϊκά, 

Ελαφρολαίκά, Έντεχνα, Ποπ). 

• Απολαύστε Ξένο ρεπερτόριο (Acoustic, Blues, Classical, Country, 

Dance,  Electronic, Hip Hop, Jazz, Latin, Lounge, Pop,  Rock) 

• Σε πολύ λίγο χρόνο θα έχετε την δυνατότητα να επιλέγετε μόνοι σας τα τραγούδια 

που θα θέλετε να απολαμβάνετε σεις και οι πελάτες σας από ειδική ιντερνετική 

κονσόλα. 

• Το Νομικό τμήμα του ΠΑΣΚΕΔΙ θα αναλαμβάνει ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ μηνύσεις 

εναντίον οποιουδήποτε εκπροσώπου ΑΕΠΙ ή GEA σας απειλήσει ή εκφοβίσει. 
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Ανανεώστε την Άδεια Μουσικών Οργάνων σας, χρησιμοποιώντας την εξαιρετική μουσική 

μας που είναι απαλλαγμένη από Πνευματικά Δικαιώματα και επωφεληθείτε άμεσα με: 

1)    Άδεια μουσικών οργάνων από τους Δήμους 

2)    Την πιο φθηνή συνδρομή ετησίως 105€ για 12 μήνες με Ξένο και Ελληνικό 

ρεπερτόριο. 

3)    ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ Τεχνική υποστήριξη.(6945 777070 κ. Νάχλα Ανδρέα κάθε μέρα 

από 12.00 - 24.00) 

4)    ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ νομική πληροφόρηση σε θέματα Πνευματικών (ΑΕΠΙ), 

(ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) και Συγγενικών Δικαιωμάτων (G.E.A.). (Μόνο ο ΠΑΣΚΕΔΙ το 

προσφέρει αυτό) 

5)    Μόνιμη απαλλαγή καταβολής Πνευματικών Δικαιωμάτων σε ΑΕΠΙ ή 

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. 

6)    Μόνιμη απαλλαγή καταβολής Συγγενικών Δικαιωμάτων σε G.E.A. (ο παλιός 

ΑΠΟΛΛΩΝ) 

Ταυτόχρονα απολαμβάνετε εξαιρετικά ποιοτική ξένη μουσική για τον επαγγελματικό σας 

χώρο, ειδικά επιμελημένη για εσάς από τους ειδικούς μας dj Μην διστάσετε να μας καλέσετε 

για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλέφωνα: 

ΠΑΣΚΕΔΙ Τηλ. 2310 932420 FAX 2310 932431 και 6983161473 

E-mail: paskedi@paskedi.gr 
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