
 
ΘΕΜΑ: ‘’ Υπόγειες συμφωνίες της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ‘’ΠΟΕΣΕ’’ με τον οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων ‘’GRAMMO – ΕΡΑΤΩ – 
ΑΠΟΛΛΩΝ’’ εις βάρος του μεγαλύτερου κλάδου της χώρας 

που αποτελείται από 250.000 επιχειρήσεις που ζουν 700.000 
οικογένειες’’ 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Κυρίες και κύριοι. 
Τα προβλήματα του μεγαλύτερου κλάδου της χώρας, των καταστημάτων 
εστίασης και διασκέδασης είναι πάρα πολλά. 
Όλοι οι εισπρακτικοί φορείς του κράτους μοιράζονται τα κέρδη μας, που με 
ατέλειωτες ώρες εργασίας και πολύ ιδρώτα προσπαθούμε να βγάλουμε. 

1) ΑΕΠΙ ( Πνευματικά δικαιώματα ) 
2) GRAMMO – ΕΡΑΤΩ – ΑΠΟΛΛΩΝ ( Συγγενικά δικαιώματα ) 
3) ΣΔΟΕ 
4) ΕΦΕΤ 
5) ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
6) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
7) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
8) ΔΗΜΟΣ 
9) ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
10) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 
11) ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 
12) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
13) ΕΦΟΡΙΑ 
14) ΤΕΒΕ 
15) ΙΚΑ 
16) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
17) ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
18) ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑ 
 
Κι ενώ η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ‘’Π.Ο.Ε.Σ.Ε.’’, γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα προβλήματα, 
διότι από το 1992 που ιδρύθηκε και βαπτίστηκε ‘’ομοσπονδία’’, 
διατυμπανίζει ότι θα τα επιλύσει, όχι μόνο δεν τα έλυσε αλλά πρόσθεσε κι 
άλλα.  
Υπέγραψε σύμβαση τον Νοέμβριο του 2002 με τον οργανισμό συλλογικής 
διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων ‘’GRAMMO – ΕΡΑΤΩ – ΑΠΟΛΛΩΝ’’ 
για δήθεν μειωμένο αμοιβολόγιο στα μέλη της. Προϋποθέσεις της 
σύμβασης ήταν η μεν ΠΟΕΣΕ να καταδίδει τα μέλη της στον οργανισμό, ο 
δε οργανισμός να της δίδει προμήθεια για κάθε εγγραφόμενο μέλος. Στην 
πορεία όμως τα πράγματα πήραν χειρότερη τροπή, διότι έγιναν και άλλες 



συνεννοήσεις μεταξύ τους και κρυφά φυσικά από τον δύσμοιρο κλάδο.  
Επισκεπτόταν ο οργανισμός ένα μαγαζί π.χ. το 2004 για πρώτη φορά και 
του ζητούσε αναδρομικά να πληρώσει συγγενικά δικαιώματα από το 2002. 
Ο καταστηματάρχης, ως ήταν φυσικό αντιδρούσε. Ο οργανισμός τον 
παρέπεμπε στο τηλέφωνο εκπροσώπων της ΠΟΕΣΕ, που οι περισσότεροι 
ούτε καν την ήξεραν και μάθαιναν το εξής ‘’ κύριέ μου δυστυχώς είναι 
νόμιμοι και πρέπει να τους πληρώνουμε όσα μας ζητούν’’. Μετά 
ακολουθούσε επίσκεψη των εκπροσώπων της ΠΟΕΣΕ στο συγκεκριμένο 
κατάστημα και του ζητούσαν να πληρώσει συνδρομές, προκειμένου να 
γίνει μέλος τους, για τα έτη 2002, 2003 και 2004, γιατί έτσι μόνο θα 
κατέβαινε το ποσό που ζητούσε ο οργανισμός. Φυσικά όσοι αντιδρούσαν 
στον εκβιασμό αυτό ακολουθούσαν δικαστήρια από την ‘’GRAMMO – 
ΕΡΑΤΩ – ΑΠΟΛΛΩΝ’’. Όταν είδαν ότι έπιανε το κόλπο αυτό, σκέφτηκαν 
κάτι άλλο πιο δυναμικό και προσοδοφόρο. Επέλεγαν μια περιοχή με 
πληθώρα καταστημάτων π.χ. ‘’Πλατεία Άθωνος’’ στην Θεσσαλονίκη, που 
δεν είχαν μέλη. Εστελναν τον οργανισμό να τους θερίσει στα πρόστιμα και 
μετά δύο ημέρες εμφανίζονταν εκπρόσωποι της ΠΟΕΣΕ σαν σωτήρες να 
τους κάνουν μέλη τους με αναδρομικές συνδρομές δύο και τριών ετών.  
 
Εμείς σαν ΠΑΣΚΕΔΙ τους εντοπίσαμε, συλλέξαμε τα στοιχεία μας και 
είμαστε έτοιμοι για κάθε νόμιμο δικαίωμα του κλάδου. 
Καλούμε όλους τους συναδέλφους που πλήρωσαν ή βρίσκονται σε 
δικαστικό αγώνα με τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης συγγενικών 
δικαιωμάτων ‘’GRAMMO – ΕΡΑΤΩ – ΑΠΟΛΛΩΝ’’, να επικοινωνήσουν με 
τα γραφεία του ΠΑΣΚΕΔΙ στο 801 11 242424. 
 
Περιοχές που επλήγησαν περισσότερο: 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Κασσάνδρα Χαλκιδικής και γενικώς όλο το 
πρώτο πόδι, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, Βόλος, Γρεβενά, Εδεσσα, 
Τρίκαλα, Κομοτηνή.   
 
Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. 
 
Για το Δ.Σ. Του ΠΑΣΚΕΔΙ 
Νίκη Κωνσταντίνου 
Πρόεδρος 

 


