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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς τους δημιουργούς (συνθέτες και στιχουργούς)

Αξιότιμοι, κυρίες και κύριοι,
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. (Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων & Καταναλωτών Εστίασης
& Διασκέδασης) ιδρύθηκε το 2004 με την με αριθ. 19242/2004 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και αριθμεί σήμερα 35.000 μέλη –
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και 557.500 μέλη-καταναλωτές,
πανελλαδικά.
Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς προσωπικά τους δημιουργούς (συνθέτες και
στιχουργούς), αναφερόμενοι σ΄ ένα θέμα που ταλανίζει εδώ και δεκαετίες το χώρο σας και που αφορά στη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των
καλλιτεχνών χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο, ούτε από την πλευρά των δημιουργών, ούτε από την πλευρά της πολιτείας μέχρι σήμερα.
Η

πρότασή μας

Σας καλούμε, στο πλαίσιο του Ν. 4481/2017 που διέπει τη συλλογική διαχείριση
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, να μας παραχωρήσετε μία από τις εξουσίες των έργων σας που αναφέρεται στο άρθρο
12 του παρόντος νόμου και αφορά στο “Δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης των
ραδιοφωνικά μεταδιδόμενων έργων”. Συγκεκριμένα, να μας παραχωρήσετε το
δικαίωμα δωρεάν δημόσιας εκτέλεσης έργων της επιλογής σας, μόνο μέσω του
διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.

Τa οφέλη που αποκομίζετε από μια τέτοια σας ενέργεια είναι:
1. Έχετε το δικαίωμα παραχώρησης συγκεκριμένου αριθμού τραγουδιών (τα
οποία επιλέγετε εσείς) για δωρεάν μετάδοση και για όσο χρονικό διάστημα
εσείς επιθυμείτε.
2. Δημιουργίες σας, που με το πέρασμα του χρόνου δεν ακούγονται πλέον, επαναφέρονται στο προσκήνιο και μεταδίδονται, μέσω διαδικτύου, σε χιλιάδες καταστήματα – μέλη μας (Εστιατόρια, Ταβέρνες, Καφετέριες, Bar, Beach
Bar κτλ.), εντός και εκτός Ελλάδας.
3. Δεν θίγονται τα Πνευματικά και Συγγενικά σας δικαιώματα από τους Οργανισμούς που τα έχετε αναθέσει, ούτε αποδεσμεύεστε από αυτούς, εκτός αν
αλλάξετε απόφαση, με βάση το δικαίωμα που σας παρέχει το άρθρο 12 του
Ν. 4481/2017.
4. Τραγούδια άγνωστων δημιουργών που, είτε ανήκουν σε Οργανισμούς, είτε
όχι, τους δίνεται μια τεράστια ευκαιρία να γίνουν γνωστά, χωρίς καμία απολύτως δέσμευση.
Το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 4481/2017, σας παρέχει αυτό το δικαίωμα αποκλειστικής διαχείρισης των εξουσιών των έργων σας, σύμφωνα με τα συμφέροντά
σας. Επαφίεται σ΄ εσάς, να παραχωρήστε το δικαίωμα επιλεκτικής μετάδοσης
των έργων σας στον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. για να δώσετε την ευκαιρία, σε χιλιάδες καταστήματα –μέλη μας, να προβάλλουν τις δημιουργίες σας ραδιοφωνικά.
Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη ενημέρωση ή διευκρίνιση στα
τηλέφωνα 2310932420 (από 09.00 έως 17.00 καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου) ή paskedi@paskedi.gr.
Για τον,
ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ηλίας Καλιώρας

