ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του

Σωματείου

με

την

επωνυμία

«Πανελλήνιος

Σύνδεσμος

Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης» και τον διακριτικό τίτλο
«ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Χειμάρας αριθ. 30, νόμιμα
εκπροσωπούμενου.

ΠΡΟΣ
Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΠΙ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» και τον διακριτικό
τίτλο «ΑΕΠΙ ΑΕ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Σάμου αριθ. 51, νόμιμα
εκπροσωπούμενη.
Θεσσαλονίκη, 03.04.2015

Σε απάντηση της από 19.03.2015 εξώδικης διαμαρτυρίας, όχλησης και
δήλωσής σας η οποία μας επιδόθηκε την 26.03.2015 επαγόμεθα εμείς τα κάτωθι:

I.- Το νομίμως συσταθέν εδώ και πλέον μια δεκαετία Σωματείο μας από
της ιδρύσεώς του μέχρι και σήμερα έχει λειτουργήσει σεβόμενο και τηρώντας
τους νόμους, υπερασπίζοντας παράλληλα τα έννομα συμφέροντα των μελών του.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε ο «ΠΑΣΚΕΔΙ» δεν αποτελεί Οργανισμό
Συλλογικής Διαχείρισης ή Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων. Μάλιστα
τούτο αναφέρετε και εσείς οι ίδιοι και στην εν λόγω εξώδικο δήλωσή σας.
Γνωρίζετε επίσης εξίσου καλά ότι ουδέποτε ο «ΠΑΣΚΕΔΙ» ισχυρίστηκε με
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οποιονδήποτε τρόπο ή παρουσιάστηκε ως ΟΣΔ. Συνεπώς και μόνο από την ίδια
την προαναφερθείσα εξώδικο δήλωσή σας αυτοαναιρείστε όταν μιλάτε
περί παραπλάνησης και ψευδών αναρτήσεων, αφού εσείς οι ίδιοι
αναγνωρίζετε

μια

σαφή

και

συνεπώς

καθόλου

παραπλανητική

πραγματικότητα.
Σε ποιες ψευδές και παραπλανητικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα μας
αναφέρεστε εν τέλει; Ουδόλως αναφέρετε στην εξώδικό σας σε τι συνίσταται
από μέρους μας η παραπλάνηση και που έγκειται το υποτιθέμενο ψεύδος μας.
Μήπως γιατί είμαστε καθ’ όλα νόμιμοι και δεν υπάρχει απολύτως τίποτα
μεμπτό και απτό να μας προσάψετε;
Όπως λοιπόν πολύ καλά γνωρίζετε αλλά δολίως και περίτεχνα
αποκρύπτετε τόσο στο κείμενο της εξωδίκου σας όσο και από τους πολίτες
κατά τις δημόσιες τοποθετήσεις των μη προσκεκλημένων εκπροσώπων σας σε
ημερίδες που οργανώνει ο ΠΑΣΚΕΔΙ ανά την Ελλάδα, το Σωματείο μας είναι
καθ’ όλα νόμιμο σε κάθε του ενέργεια. Δυστυχώς μέσω της νόμιμης δράσης
μας αποκαλύπτεται καθημερινά η δική σας παράνομη δραστηριότητα την
οποία επιμελώς αποκρύπτετε από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, γεγονός
το οποίο είναι και αυτό το οποίο σας έχει εμφανέστατα ενοχλήσει.

II.- Συγκεκριμένα δε επί των αναρτήσεών μας στο διαδίκτυο, το μόνο που
παρουσιάζουμε στο κοινό και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι
παράνομο, ψευδές ή παραπλανητικό, είναι η δυνατότητά τους να κάνουν
χρήση μουσικής η οποία είναι απαλλαγμένη από την εισφορά προς την ΑΕΠΙ αλλά
και κάθε άλλο ΟΣΔ για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν γίνεται χρήση των
ρεπερτορίων τους. Μάλιστα ρητά αναφέρουμε ότι «η ύπαρξη και μόνο
τηλεόρασης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος γεννά την απαίτηση
καταβολής πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων σε ΑΕΠΙ και GEA». Μάλιστα
και εσείς οι ίδιοι αναφέρεστε στο τελευταίο, γεγονός το οποίο μας δημιουργεί την
εύλογη απορία που ακριβώς εντοπίζετε την δήθεν παραπλάνηση.
Προσέτι δε, εμείς ουδέποτε ισχυρισθήκαμε ότι παρέχουμε άδεια
μουσικής. Αυτή για την ακρίβεια την παρέχει αποκλειστικά και μόνο ο
εκάστοτε δήμος. Ο τελευταίος δε κατόπιν ερμηνευτικής εγκυκλίου αλλά και
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γνωμοδότησης από τον ΟΠΙ, χορηγεί την ανωτέρω άδεια ακόμα και με
υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι δεν θα κάνει χρήση του ρεπερτορίου
της ΑΕΠΙ ή της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Συνεπώς δεν είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας μουσικής από το Δήμο η
καταβολή στην ΑΕΠΙ της ετήσιας εισφοράς στην περίπτωση που ΔΕΝ
γίνεται χρήση του ρεπερτορίου σας. Δεν αποτελείτε μονόδρομο και το
γνωρίζετε πολύ καλά. Ήδη υπάρχουν εταιρείες όπως εν προκειμένου το EL RADIO
με το οποίο έχει συμβληθεί ο ΠΑΣΚΕΔΙ οι οποίες έναντι ενός πραγματικά
εύλογου ποσού, σε αντίθεση με εσάς και τα υπέρογκα ποσά που αξιώνετε, δίνουν
τη δυνατότητα στους χρήστες του συγκεκριμένου ρεπερτορίου ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ
ΔΙΚΟΥ

ΣΑΣ

ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ

να

διαθέτουν

αφενός

μουσική

στα

καταστήματά τους, αφετέρου δε να τους χορηγηθεί η προβλεπόμενη
ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΗΜΟ.
Έχει δε, γίνει ήδη αντιληπτό με την εμμονή σας να παραβρίσκεσθε σε
ημερίδες που διοργανώνει ο ΠΑΣΚΕΔΙ ανά την Ελλάδα για τα μέλη του, όπου
προσέρχεσθε άνευ πρόσκλησης, παίρνετε επιτακτικά τον λόγο και επιχειρείτε να
εκφοβίσετε το ακροατήριο, ότι παλεύετε απελπισμένα να συντηρήσετε το
μονοπώλιο που είχατε επί δεκαετίες ολόκληρες ως ΟΣΔ αφαιμάζοντας τους
χρήστες του ρεπερτορίου σας με το να αξιώνετε υπέρογκα χρηματικά ποσά
ετησίως ως αιτούμενη εύλογη αμοιβή. Ακόμα και στην μετά οικονομικής κρίσης
εποχή, όπου άπαντες έχουν προσαρμόσει τα τιμολόγιά τους, εσείς διατηρείτε
το υψηλότατο, και για εκείνη ακόμη την εποχή, αμοιβολόγιο της
προηγούμενης δεκαετίας!!!!

Επειδή η δράση μας είναι καθ’ όλα σύννομη καθώς και ευθυγραμμισμένη
με τα συμφέροντα, τις ανάγκες και τα δικαιώματα των μελών μας αλλά και του
κλάδου της εστίασης και διασκέδασης εν γένει.
Επειδή η ανάρτησή μας ουδόλως ψευδής τυγχάνει αλλά ούτε και
παραπλανητική.
Επειδή τόσο η εξώδικη δήλωσή σας, όσο και οι ισχυρισμοί σας κατά την
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επίμονη παρουσίας σας σε εκδηλώσεις του ΠΑΣΚΕΔΙ είναι έωλοι για τον πολύ
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απλό λόγο ότι στερείστε επί της ουσίας ισχυρισμών.
Επειδή γνωρίζετε και εσείς οι ίδιοι ότι ουδέποτε παραπλανήσαμε το
κοινό ή παραθέσαμε ψευδείς πληροφορίες, πλην όμως αντιδράτε γιατί
«ενοχλήσαμε» την ανεξέλεγκτη δράση σας.
Επειδή ο ΠΑΣΚΕΔΙ έχει ταχθεί στην προστασία και την προάσπιση
των δικαιωμάτων των μελών του ως μια μη κερδοσκοπική ένωση, ενώ
αντίθετα εσείς είστε ανώνυμη εταιρεία με εμπορικό σκοπό και
λειτουργείτε με γνώμονα το κέρδος.
Επειδή η μόνη παραπλανητική συμπεριφορά είναι η δική σας, καθώς
παρουσιάζετε ψευδώς την ΑΕΠΙ ως τη μοναδική λύση και εκ των ων ουκ άνευ
προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας μουσικής, ενώ πολύ καλά γνωρίζετε ότι
αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Επειδή πέραν της παραπλάνησης που επιχειρείτε, η συμπεριφορά σας
έχει καταστεί και παράνομη καθώς ήδη έχετε προχωρήσει σε παράνομους
ελέγχους χωρίς την απαραίτητη σύμπραξη δημόσιας αρχής, δημιουργώντας
κλίμα εκφοβισμού και παραπλάνησης στου ιδιοκτήτες καταστημάτων κέντρων
εστίασης και διασκέδασης, τα παράπονα των οποίων καταφθάνουν καθημερινά
στα γραφεία μας. Μάλιστα εναντίον σας έχουν για τον παραπάνω λόγω
κατατεθεί

καταγγελίες

σε

Εισαγγελίες

της

Ελλάδος,

πολιτών

διαμαρτυρόμενων για την παράνομη αυτή συμπεριφορά σας.

Για τους λόγους αυτούς
Και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματός μας.
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Αρνούμαστε ολοσχερώς τους ψευδέστατους ισχυρισμούς σας.

Σας δηλώνουμε ότι το Σωματείο μας θα συνεχίσει ακάθεκτα στην
προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου που εκπροσωπεί και των μελών
του, βαδίζοντας όπως πάντοτε τη νόμιμη οδό και μαχόμενο για κάθε
έννομο δικαίωμα των μελών του.

Σας καλούμε τέλος να παύσετε τους παράνομους και εκφοβιστικούς
τρόπους που μετέρχεσθε και να συμμορφωθείτε στα πλαίσια που ο νόμος θέτει
καθώς και να πάψετε να λειτουργείτε αποκλειστικά και μόνο ως ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που είστε και να τιμήσετε επιτέλους τον ρόλο που σας
έχει αναθέσει η πολιτεία ως έναν Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και
Προστασίας των Πνευματικών Δικαιωμάτων. Ο ρόλος σας είναι η παροχή
προστασίας και η προαγωγή του σεβασμού για τα πνευματικά έργα των
δημιουργών και όχι ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟΣ όπως τελικά φαίνεται ότι έχει
καταλήξει.

Με ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός μας.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα
την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΠΙ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ», προς γνώση
της και για τις νόμιμες συνέπειες.
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Θεσσαλονίκη, 03.04.2015
Το εξωδίκως δηλών Σωματείο,
Δια της Προέδρου και
Νομίμου Εκπροσώπου αυτού

Νίκης Κωνσταντίνου

