
ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Του Πανελλήνιου Συνδέσμου Καταστημάτων Εστίασης και 

Διασκέδασης (ΠΑ.Σ.ΚΕ.ΔΙ.), νόμιμα εκπροσωπούμενου. 

 

 

Αγαπητέ κ. Γιαρμενίτη, 

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας σχετικά με την πρόταση την οποία έχει 

υποβάλει το σωματείο μας προς τον GEA και την απάντηση που λάβαμε από 

εσάς θα ήθελα να αναφέρω τα εξής: 

Καταρχήν θα ήθελα να σας ζητήσω να μας διευκρινίσετε το ακριβές 

περιεχόμενο της πρότασής σας, καθόσον με την από 25.05.2011 εξώδικη 

δήλωση – απάντηση την οποία λάβαμε από την GRAMMO, ΕΡΑΤΩ και 

ΑΠΟΛΛΩΝΑ, σε απάντηση του εξώδικου αιτήματός μας, στην οποία με 

παραπέμπετε με την τελευταία επιστολή σας, δεν γίνεται σαφές για το αν εσείς 

προτείνετε την σύναψη μεταξύ μας μιας νέας σύμβασης ή προσχώρηση στην ήδη 

υπάρχουσα σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ των παραπάνω οργανισμών 

και της ΠΟΕΣΕ. Στην τελευταία δε περίπτωση είναι λογικό πως δεν θα 

μπορούσαμε να ανταποκριθούμε, καθόσον έχουμε όλα αυτά τα χρόνια 

διαχωρίσει τη θέση μας από την ΠΟΕΣΕ έχοντας ως κύριο μέλημά μας την 

προώθηση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των μελών μας και σε καμία 

περίπτωση την εξυπηρέτηση άλλων μας συμφερόντων. 

Προσέτι δε, κάνετε λόγο για μια σύμβαση πλαίσιο η οποία έχει καταρτισθεί 

το 2006 η οποία εκ των πραγμάτων χρήζει αναθεώρησης, τόσο ως προς τους 

ειδικότερους όρους αυτής όσο και ως προς το βασικό όρο ο οποίος καθορίζει το 

ύψος της εύλογης αμοιβής. Δεδομένης της επελθούσης οικονομικής κρίσης η 

οποία συνεχώς και βαθαίνει τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τη 

συρρίκνωση του κλάδου της εστίασης και διασκέδασης, καθίσταται πλέον 

επιτακτική ανάγκη να βοηθήσουμε όλοι μαζί τον κλάδο να ορθοποδήσει.  

Προς τον σκοπό αυτό κινούμενοι, σας προτείνουμε για άλλη μια φορά 

σήμερα να καθορίσουμε από κοινού την εύλογη αμοιβή που δικαιούται η GEA, σε 

ένα ύψος το οποίο θα είναι δίκαιο, εύλογο και θα ανταποκρίνεται στα νέα 

οικονομικά δεδομένα και συνθήκες της εποχής. Ούτε δίκαιο αλλά ούτε και 



εύλογο είναι να συμβληθούμε όπως μας καλείτε με εύλογες αμοιβές 

παρελθόντων ετών στις οποίες αδικαιολόγητα και καταχρηστικά εμμένετε. Δέον 

είναι να ανταποκριθείτε και εσείς από την μεριά σας στις νέες ανάγκες που 

επιτάσσουν οι καιροί. 

Όσον αφορά δε τον υπ΄ αριθ. Δ5 όρο της «σύμβασης – πλαίσιο» όπως την 

αποκαλείτε κατά τον οποίο καταβάλλεται ήδη στην ΠΟΕΣΕ ποσοστό 3% από τις 

εισπράξεις που πραγματοποιεί η GEA, ως αποζημίωση εφόσον η πρώτη προβεί 

σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη καταβολή των δικαιωμάτων 

προς εσάς, θεωρούμε καταρχήν αυτόν ανεπίτρεπτο, αντιδεοντολογικό και 

αντίθετο προς τους σκοπούς που ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός οφείλει να 

προωθεί. Ως εκ τούτου δεν θα μας ενδιέφερε να συμβληθούμε ως ΠΑΣΚΕΔΙ με 

την GEA υπό αυτούς τους όρους. Θα σας ξαναπούμε πως δεν μας ενδιαφέρουν 

τέτοιου είδους απολαβές αλλά μόνο η εκπροσώπηση των συμφερόντων των 

μελών μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Με το παραπάνω αυτό σκεπτικό σας καλούμε ως ΠΑΣΚΕΔΙ να έρθουμε σε 

έναν γόνιμο διάλογο προς κατάρτιση μιας νέας σύμβασης πλαίσιο, 

ανταποκρινόμενης αυτής στα νέα οικονομικά δεδομένα της εποχής, στηρίζοντας 

έτσι αμφότεροι τον κλάδο της εστίασης και διασκέδασης ο οποίος πλήγεται 

καθημερινά. 

 Όσον αφορά δε το θέμα της αρχής της μη άνισης μεταχείρισης το οποίο 

επικαλείσθε προσχηματικά για την μη ευνοϊκή μεταβολή της εύλογης αμοιβής, 

θα μπορούσε να επιλυθεί με την υιοθέτηση όπως προείπα της σύμβασης που θα 

προκύψει από τον μεταξύ μας διάλογο και σε λοιπές συμβάσεις που θα 

καταρτίσετε ή σε τροποποίηση προγενέστερων, όπως αυτή που έχετε 

υπογράψει με την ΠΟΕΣΕ και της οποίας η υποχρεωτική διάρκεια έχει ήδη λήξει 

από το έτος 2009. 

 Εξάλλου ήδη οι GRAMMO, ΕΡΑΤΩ και ΑΠΟΛΛΩΝ, και πλέον GEA, όλα αυτά 

τα χρόνια τόσο με την σύμβαση που έχει καταρτίσει με την ΠΟΕΣΕ όσο και σε 

μεμονωμένες και προφορικές τις περισσότερες φορές συμβάσεις που 

συνάπτουν με τους χρήστες, έχουν από την μία πλευρά παραβεί πλειστάκις την 

αρχή της ίσης μεταχείρισης, από την άλλη δε, έχουν καταργήσει κάθε έννοια 

διαπραγμάτευσης της εύλογης αμοιβής όπως επιτάσσει ο νόμος, προβαίνοντας 

ανέκαθεν στον μονομερή προσδιορισμό της, κάνοντας έτσι κατάχρηση της 



δεσπόζουσας θέσης τους σε βάρος των χρηστών οι οποίοι είναι αδύναμοι να 

αντιδράσουν.  

Ως εκ τούτου σας καλούμε να έρθουμε σε ένα νέο διάλογο 

διαπραγματεύσεων, ο οποίος θα θέσει τις βάσεις για τον καθορισμό μιας 

πραγματικά δίκαιης και εύλογης αξιούμενης από εσάς αμοιβής. 

 

Με τιμή, 

Ηλίας Καλιώρας 

Γεν. Γραμματέας 


