Είμαι Καφετέρια και μου ζητά ο GEA 150€ το χρόνο, γιατί να γίνω μέλος
του ΠΑΣΚΚΕΔΙ και να πληρώσω ετήσια συνδρομή;
Γιατί πληρώνοντας τον GEA, αναγκαστικά θα πρέπει να πληρώσετε και ΕΥΕΔ
και Αυτοδιαχείριση, άρα ξεπερνάτε τα 1000€ το χρόνο. Πέρα από τα μεγάλα
ποσά, ωστόσο, ενδιαφέρον έχουν και οι τακτικές που χρησιμοποιούν οι
Οργανισμοί προκειμένου να «δεσμεύσουν» μια επιχείρηση! Για παράδειγμα,
μπορεί να σας«ονομάσουν» καφετέρια αρχικά, να σας χρεώσουν σαν
καφετέρια (με χαμηλό αμοιβολόγιο), ωστόσο, σας την έχουν ΄΄στημένη΄΄ αν
διοργανώσετε κάποιο βράδυ ένα event ή ένα live, το οποίο θα αναρτήσετε
στα social, να γίνει αφορμή ώστε να σας μετατρέψουν σε «Bar», αλλάζοντας
την χρέωση από 150€ / χρόνο, στα 3.000€!!!.
Αυτό, άλλωστε, αποτελεί την πιο προσφιλή τακτική του GEA. Φυσικά ο
επιχειρηματίας αντιδρά και δεν πληρώνει, αλλά ακολουθεί η ΑΙΤΗΣΗ
ασφαλιστικών μέτρων με αναδρομικότητα 5 ετών (φυσικά ως Bar και όχι ως
καφετέρια), ενώ στα 2 Δικαστήρια που θα ακολουθήσουν, θα εμφανιστεί ΚΑΙ
φωτογραφικό υλικό από το event (πιθανόν από την σελίδα του
καταστήματος στα social ή κάποια αφίσα), με τους Δικαστές, ως συνήθως, να
γέρνουν τη ζυγαριά της δικαιοσύνης προς το μέρος των Οργανισμών...Εάν
ένα κατάστημα εστίασης «βαφτιστεί» από έναν Οργανισμό BAR, έπειτα ΟΛΟΙ
το «βαφτίζουν» έτσι και αντίστοιχα, ακολουθεί αναπροσαρμογή
αμοιβολογίου ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ.
Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα ως εξής: Λίγο πολύ όλα τα καφέ κάποια μέρα
παίζουν με Dj. Αυτό και μόνο είναι αρκετό για όλους τους ΟΣΔ να τα
βαφτίσουν BAR, με αποτέλεσμα η μουσική πλέον που παίζουν, να μην είναι
χρήσιμη, αλλά απαραίτητη! Οι χρεώσεις για το κατάστημα αυτό πλέον
ανήκουν στην κατηγορία CLUB!
Όλοι οι Οργανισμοί διαθέτουν ειδικό προσωπικό που παρακολουθεί με
ειδικά ηλεκτρονικά προγράμματα το Ίντερνετ. Δεν μπορεί να τους ξεφύγει
ούτε ένα event ή Live που πραγματοποιεί το κάθε κατάστημα Εστίασης, σε
οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας! Έτσι διαμορφώνεται και το αμοιβολόγιό
τους: μόλις εντοπίσουν ένα event ή μια Live εκδήλωση και ο συγκεκριμένος
επιχειρηματίας, δεν έχει φροντίσει να προμηθευτεί τις Άδειες δημόσιας
εκτέλεσης (Soundreef® χορηγεί το ΠΑΣΚΚΕΔΙ), κινδυνεύει με αυτόφωρη
διαδικασία! Τόσο απλά…

…Στέλνουν στο χώρο της επιχείρησης ένα ζευγαράκι πωλητών, που
υποδύονται τους πελάτες, παραγγέλνουν ποτό κανονικά και
αλληλοφωτογραφίζονται, αλλά στην ουσία φωτογραφίζουν τα επίμαχα
σημεία του καταστήματος, όπως ηχεία, στερεοφωνικά, κονσόλες, Dj’s αν
υπάρχουν κλπ. Στο τέλος, αφού πάρουν την απόδειξη, αποκαλύπτουν πως
είναι από τον GEA και ενημερώνουν για την αμοιβή τους! Αν αρνηθεί ένας
επιχειρηματίας, δέχεται μια… ευγενική απειλή με αγωγές στα
Δικαστήρια.Γι΄αυτό πρέπει να γίνετε μέλος του ΠΑΣΚΚΕΔΙ, για να γλυτώσετε
από αυτά που ίσως δεν γνωρίζατε, αλλά έχουν γίνει και γίνονται. Ρωτήστε
συναδέλφους σας.

