
   ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ 

 

 

Του Πανελλήνιου Σωματείου Κατ/των & Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης, 

με την επωνυμία «ΠΑΣΚΕΔΙ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη-Μαυροκορδάτου 24 

και Β.Όλγας 151, νομίμως εκπροσωπουμένου,  

 

    ΚΑΤΑ 

του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), που εδρεύει στην Αθήνα-

Μετσόβου 5 και εκπροσωπείται νόμιμα 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Σε απάντηση των από 29-8-2017 και 15-9-2017 αποσταλεισών επιστολών 

σας, προς το Σωματείο μας, επαγόμεθα τα κάτωθι: 

Ουδέποτε ισχυριστήκαμε κατά τρόπο παραπλανητικό  ότι μπορεί το Πανελλήνιο 

Σωματείο μας, να υποκαταστήσει τον Οργανισμό σας, αλλ’ αντιθέτως  έχουμε 

επισημάνει στα μέλη του Σωματείου μας, που είναι κυρίως ιδιοκτήτες κατ/των 

εστίασης και υγειονομικού ενδιαφέροντος, ότι οι υποχρεώσεις τους εφόσον 

χρησιμοποιούν μουσική με δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων, που 

προστατεύονται από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, είναι αυτονόητες, για 

την χορήγηση των αντιστοίχων αδειών και την πληρωμή των δικαιωμάτων τους.  

Όσον αφορά όμως ρεπερτόρια, που δεν εκπροσωπούνται από τους γνωστούς ΟΣΔ, 

τότε έχουμε ενημερώσει  τα μέλη μας ότι δεν απαιτείται άδεια δημόσιας εκτέλεσης 

από τους παραπάνω οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.  

 Προς τούτο θα είχαμε να συστήσουμε προς τον Οργανισμό σας, ότι καλό θα 

είναι να μην απευθύνετε τέτοιου είδους επιστολές προς το Πανελλήνιο Σωματείο 

μας, το οποίο  σημειωτέον ότι απαριθμεί 35.000 χιλιάδες μέλη, με τάσεις μάλιστα 

ανοδικές, αφού διαρκώς εισέρχονται νέα μέλη στο Σωματείο μας,  τη στιγμή που , 

όπως γνωρίζετε πολύ καλά, γνωρίζουμε ποια είναι τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις μας και ν’ αποφεύγετε τέτοιου είδους έμμεσες «εκφοβιστικές» προς 

το Σωματείο μας επιστολές, ότι ενδεχομένως θα βρεθούμε προς λογοδοσία έναντι 

του Νόμου,  με την επίκληση της δήθεν παραπλάνησης των μελών μας, για 



χορήγηση αδειών για δημόσια εκτέλεση πνευματικών μουσικών έργων και της  

καταστρατήγησης έτσι   των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.  

 Άλλωστε, το κατά πόσον ένας καταστηματάρχης  είτε είναι μέλος του 

Σωματείου μας, είτε όχι, εκτελεί εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο, είναι ζήτημα 

πραγματικό , όπως άλλωστε και εσείς  διαλαμβάνετε τούτο στο σχετικό δελτίο 

τύπου που έχετε εκδώσει, για τη νόμιμη χρήση μουσικής σε κατ/τα.  

     ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 

Σας ΚΑΛΟΥΜΕ να παύσετε να αποστέλλετε στο μέλλον επιστολές με τέτοιο 

περιεχόμενο προς το Σωματείο μας και θα θέλαμε να μας γνωρίσετε ποιες είναι 

αυτές οι καταγγελίες που έχουν περιέλθει σε βάρος μας και από ποιους προς τον 

Οργανισμό σας, έτσι ώστε να λάβουμε τα ενδεδειγμένα νόμιμα μέτρα προστασίας 

και διαφύλαξης των εννόμων συμφερόντων μας, από τυχόν ψευδείς και επίπλαστες 

καταγγελίες με συκοφαντικό περιεχόμενο για το Σωματείο μας.  

Ωσαύτως, σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι είμαστε στη διάθεσή σας πάντοτε ως 

Σωματείο για οποιαδήποτε ενημέρωση χρειαστεί ο Οργανισμός σας από τη νομική 

υπηρεσία μας και θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέχρι σήμερα ουδέν πρόβλημα 

ανέκυψε αναφορικά πάντοτε με τον Οργανισμό σας, από πλευράς του Σωματείου 

μας, σχετικά με τα θέματα που αναφέρετε στις επιστολές σας.   

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι εν ευθέτω χρόνω θα σας γνωστοποιήσουμε και 

τους αντίστοιχους φορείς με  τους οποίους συνεργάζεται το Σωματείο μας, για την 

δημόσια εκτέλεση μουσικών ρεπερτορίων, οι οποίοι καλύπτουν τα πνευματικά 

δικαιώματα των αντίστοιχων πρωτότυπων μουσικών έργων σύννομα και τους 

οποίους συστήνουμε στα μέλη μας, χωρίς βέβαια καμία δέσμευση, να 

χρησιμοποιούν εντός των κατ/των τους και φυσικά χωρίς να θίγουν τα πνευματικά 

δικαιώματα των γνωστών μέχρι σήμερα φορέων ΑΕΠΙ , ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και GEA, 

που καλύπτουν άλλου είδους μουσικά ρεπερτόρια.  

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει δικαιώματός μας, αρμόδιος 

Δικαστικός Επιμελητής επιδότω νομίμως  την παρούσα προς τον καθ’ ού 

απευθύνεται αυτή προς γνώσιν  του και για τις νόμιμες συνέπειες και   αντιγράφων 

άμα ταύτην ολόκληρη στις εκθέσεις επιδόσεως αυτού.- 

 

        



Θεσσαλονίκη,   29-9-2017  

 

Ο εξωδίκως απαντών-γνωστοποιών-δηλών ΠΑΣΚΕΔΙ διά του νομίμως 

εκπροσωπούντος αυτόν καταστατικού οργάνου 

 

Νίκη Κωνσταντίνου                                                                  Ηλίας Καλιώρας 

Πρόεδρος                                                                               Γενικός Γραμματέας 

      


