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Θεσσαλονίκη 02 Οκτωβρίου 2018 

Α.Π.: 2851/2018 

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝ: Ο.Π.Ι. – ΕΥΕΔ – ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ - G.E.A.  

Θέμα: Η διαμάχη ΠΑΣΚΚΕΔΙ-ΟΠΙ και οι αθέμιτες πρακτικές που ακολουθούνται από 

τους Οργανισμούς εις βάρος των καταστημάτων εστίασης. 

Κυρία Υπουργέ, 

Το Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και 

Διασκέδασης με διακριτικό τίτλο ΠΑ.Σ.Κ.Κ.Ε.ΔΙ., με έδρα στην Θεσσαλονίκη, έχει ζωή 

δέκα τεσσάρων (14) χρόνων και απαριθμεί χιλιάδες μέλη από επιχειρήσεις και 

καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα, τα οποία χρησιμοποιούν και επωφελούνται από τις 

υπηρεσίες του.  

Στόχος και απώτερος σκοπός του Σωματείου είναι η προστασία των συμφερόντων των 

μελών του, από τα οποία η πλειονότητα απαρτίζεται, ως επί το πλείστον, από 

καταστήματα εστίασης, όπως επίσης και από καταναλωτές (σε συνεργασία με 

αρμόδιους φορείς, Υπουργεία, Οργανισμούς και Διεθνείς Συνδέσμους Υγειονομικού 

ενδιαφέροντος Επιχειρήσεων). 

Το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στηρίζει ενεργά τα μέλη του σε μια σειρά από ζητήματα που 

αφορούν την καθημερινή τους επιβίωση, όπως το ζήτημα της παροχής μουσικής 

χωρίς Πνευματικά & Συγγενικά δικαιώματα. Για την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση 

στις ανάγκες αυτές, το Σωματείο εξασφάλισε αποκλειστική συνεργασία με 

τη Soundreef®, την πρώτη και μεγαλύτερη Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης 

(ΑΟΔ) πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη (διαβάστε το 

σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ), ενημερώνοντας σχετικά τον ΟΠΙ στις 23 Ιουλίου 2018, 

ο οποίος πρωτοκόλλησε την ενημέρωση δίνοντας Α.Π. 34379. Στη συνέχεια, στις 
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6 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Γνωστοποίηση της Soundreef® στον 

ΟΠΙ, ως τελικό στάδιο. 

Ωστόσο, παρά τις νόμιμες διαβεβαιώσεις που έχουν κατοχυρωθεί μέσα από τη 

συνεργασία με τη Soundreef και οι οποίες κατ’ επέκταση, παρέχονται σε όλα 

τα εγγεγραμμένα μέλη-επιχειρήσεις, παρατηρείται σε έξαρση μέλη του 

ΠΑΣΚΚΕΔΙ να δέχονται απειλές από εκπροσώπους του GEA, αλλά και 

εκφοβισμούς από διάσπαρτα ανώνυμα και εντελώς αβάσιμα δημοσιεύματα στο 

διαδίκτυο, που παρουσιάζουν τον ΠΑΣΚΚΕΔΙ, με την ανοχή του ΟΠΙ, σαν 

απάτη και φάντασμα! Φυσικά όλα αυτά έχουν πάρει την οδό της δικαιοσύνης!!! 

Από την πλευρά μας, δηλώνουμε ότι διαθέτουμε, σε συνεργασία με τη 

Soundreef, με πλήρη νομιμότητα, όλες τις απαραίτητες συμβάσεις, οι οποίες 

επιτρέπουν στα εγγεγραμμένα μέλη-επιχειρήσεις του Σωματείου, να 

αναπαράγουν τα μουσικά κομμάτια που εντάσσονται στο ρεπερτόριο της 

Soundreef. Με βάση τα παραπάνω και τονίζοντας ότι βασικό μέλημα του 

Σωματείου είναι να στηρίξει με κάθε τρόπο τη σωστή λειτουργία σε όλα τα 

επίπεδα των καταστημάτων εστίασης, προκειμένου οι καταναλωτές να 

απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες, στοχεύουμε στην άμεση, ρητή και 

καταλυτική παρέμβαση της κας Υπουργού έτσι ώστε να προστατευθούν όλες 

οι σωστές επιχειρήσεις εστίασης, που έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες με 

εκφοβιστικές τακτικές, οι οποίες υποσκάπτουν την προσπάθειά τους να 

αποδώσουν όπως αρμόζει.      

Ερωτάται η κ. Υπουργός, 

Οι επιχειρήσεις-μέλη του ΠΑΣΚΚΕΔΙ που αναπαράγουν ΜΟΝΟ την 

μουσική της Soundreef στα καταστήματά τους, με όλα τα νομιμοποιητικά 

έγγραφα που αυτή τους παρέχει, οφείλουν Πνευματικά και Συγγενικά 

Δικαιώματα σε άλλον Οργανισμό, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, 

όπως ΕΥΕΔ, ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, PRS και GEA;  

Με εκτίμηση 

Νίκη Κωνσταντίνου                                                    Ηλίας Καλιώρας  

Πρόεδρος                                                                     Γεν. Γραμματέας  
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