Αναδρομικά... διόδια
GRAMMO - ΕΡΑΤΩ στους Δήμους με το 2%.
ΑΠΟΛΛΩΝ

ΑΕΠΙ
Συνάδελφοι,
μήπως έφτασε
η ώρα να
πούμε τέλος
στα ...κλαρίνα;
Ακολουθείστε
τις συμβουλές
μας. Σελ. 25

Όλα στη φόρα για
το ‘’αλισβερίσι’’ με
την ΠΟΕΣΕ, τις
μίζες... και το
πούλημα του
κλάδου Σελ. 18-24
Τι κάνει ο ΠΑΣΚΕΔΙ
για σας.

Ο ΠΑΣΚΕΔΙ έκανε τον
Δημοτικό Φόρο από 2%
0,5%, αλλά αυτό
Καλλικρατικοί Δήμαρχοι δεν
σημαίνει ότι πρέπει
να....εκδικηθείτε oλόκληρο
τον κλάδο, επιβάλλοντας
χαράτσια. Σελ. 14
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Τάτσι Μίτσι Κότσι
ΠΟΕΣΕ - ΑΠΟΛΛΩΝ

Κύριε Ασημακόπουλε
Πρόεδρε της ΓΣΕΒΕΕ,
γιατί περιθάλπτετε
αντικαταστατικούς
συνδικαλιστές;

Για τα Συγγενικά Δικαιώματα Μουσικής
ΠΟΕΣΕ: Πάρτε όλα τα στοιχεία των μελών μας
ΑΠΟΛΛΩΝ: Πάρτε κι εσείς την ‘’μίζα σας’’ 3%
Δεν έτυχε να μάθετε, ότι
τον Παναγιώτη Γκόφα,
πρώην Πρόεδρο της
ΠΟΕΣΕ, που εσείς τον
τοποθετήσατε στις Βρυξέλλες, με μισθό και
Βουλευτική ασυλία, η
ΠΟΕΣΕ τον Αύγουστο
του 2003, τον εξανάγκασε σε παραίτηση για
...οικονομικό σκάνδαλο;
Κι άντε η ΠΟΕΣΕ για δικούς της κερδοσκοπικούς λόγους το αποσιώπησε.....Εσείς κ. Ασημακόπουλε; Ο Αντιπρόεδρός σας και ταυτόχρονα Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΣΕ κ.
Καββαθάς Γιώργος, δεν
σας μίλησε για το ποιόν
του πρώην Προέδρου
του στην ΠΟΕΣΕ; Τι
συμβαίνει κ. Ασημακόπουλε; Υιοθετείτε μήπως το σλόγκαν ‘’...είναι
Πολλά τα λεφτά Άρη’’; Ή
μήπως όλοι ‘’είμαστε’’
μια παρέα που ...Γιάννης Κερνάει και Γιάννης
πίνει;.... Η συνέχεια στο
επόμενο τεύχος.

ΣΚΟΡΔΑ!!! ΜΗΝ ΑΒΑΣΚΑΘΕΙΤΕ
Γκόφας
Παναγιώτης
Πρώην
Πρόεδρος
ΠΟΕΣΕ
Υπέγραψε την
Αρχική Σύμβαση
Σωματείο
Θεσσαλονίκης

Ζηνέλης
Κων/νος τέως
Πρόεδρος
ΠΟΕΣΕ
Αντιπρόεδρος
τότε Συντ/χος

Κουζούπης
Ιωάννης μέλος
ΠΟΕΣΕ Γεν.
Γραμματέας
Τότε

Παναγιωτόπουλος Δημήτριος
Αντιπρόεδρος
Β ΠΟΕΣΕ τότε

Αθανασός
Απόστολος
Μέλος ΠΟΕΣΕ
τότε Ταμίας
τώρα

Σωματείο
Σύρου

Σωματείο
Τρικάλων

Σωματείο
Βόλου

Αργυρόπουλος
Αργύρης μέλος
ΠΟΕΣΕ

Βαμβακάς
Κων/νος Μέλος
ΠΟΕΣΕ
Υπέγραψε την
σύμβαση 2006

Παναγιώτου
Χρήστος μέλος
ΠΟΕΣΕ

Σωματείο
Κομοτηνής

Σωματείο
Κασσάνδρας

Σωματείο
Εξοχικών
Αττικής

Πανουτσόπουλος Γιώργος
Μέλος ΠΟΕΣΕ
Που παραιτήθηκε Υπέγραψε την
Σύμβαση 2006

Κουράσης
Γιώργος μέλος
ΠΟΕΣΕ
Υπέγραψε την
Σύμβαση 2006

Παππάς
Αντώνης
Μέλος ΠΟΕΣΕ
Υπέγραψε την
Σύμβαση 2006

Σωματείο
Πάτρας

Σωματείο
Εξοχικών
Αττικής

Σωματείο
Έδεσσας

Σωματείο
Χαλκίδας

Τσάκος Ιωάννης
νυν πρόεδρος
ΠΟΕΣΕ
Αντιπρόεδρος
τότε

Καββαθάς
Γιώργος Γενικός
Γραμματέας
ΠΟΕΣΕ

Σωματείο
Πειραιά

Σωματείο
Αγ.Παρασκευής
Αττικής
Μαρμαγκιώλης
Ευάγγελος
Ταμίας ΠΟΕΣΕ
τότε μέλος τώρα
Σωματείο
Αλμυρού
Μαγνησίας
Τσαπατσάρης
Γρηγόρης Μέλος
ΠΟΕΣΕ
Υπέγραψε την
Σύμβαση 2006
Σωματείο
Γρεβενών

Αν κάποιος από τους παραδίπλα, δεν συμμετείχε στο
‘’τρίο’’ή θεωρεί ότι αδικείται,
ας το αποδείξει στον κλάδο.
Αλλιώς ....... πίσσα και
πούπουλα...
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Οι Νεοδημαρπάχτρες & οι Σοσια...ληστές
...Δε σας θέλουμε στα μαγαζιά μας...

Έχετε μήνυμα

...Από τη Νίκη Κωνσταντίνου

Ο

ι Νεοδημαρπάχτρες, αφού με την πολιτική τους
έφτασαν τη χώρα ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία,
έκλεισαν την πόρτα της βουλής κρύβοντας τις
βρωμιές τους που μας έπνιξαν.
Και ήρθαν οι Σοσιαληστές να καθαρίσουν και ''καθάρισαν'' τον λαό, τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο.
Το ΔΝΤ και η Τρόικα επέβαλαν να πληρώσει ο λαός από
το υστέρημά του τις κλεψιές των πολιτικών και την εκμετάλλευση των τραπεζών που χρηματοδότησαν με 28
δις. Η Κυβέρνηση αντί να αναγκάσει να δώσουν τα χρήματα αυτοί που βάλανε χέρι στο δημόσιο ταμείο, αντί να
ζητήσει την υποστήριξη των πλούσιων αυτής της
χώρας, που πλούτισαν με διαπλοκή, φοροκλοπή και
ιδρώτα εργαζομένων, έκανε τους φτωχούς φτωχότερους.

Ο Λαός όμως δεν έχει χρήματα κρυμμένα σε
λογαριασμούς στην Ελβετία και εταιρείες μετακίνησης κερδών, δυστυχώς όμως χάρη σε σας
ούτε μέλλον. Ποτέ μα ποτέ ξανά δεν παραχωρήσαμε την κυριαρχία μας και το κάνατε
εσείς. 'Όταν όμως απειλείται η ελευθερία της
πατρίδας μας δεν περιμένουμε να ζητηθεί η
συμβολή μας, και, δεν δίνουμε μόνο χρήματα,
αλλά τον ανθό μας, τους νέους μας, το αίμα τους, το
αίμα μας. Εσείς από μακριά πια, ασφαλείς στους τόπους που ασφαλίσατε τα λεφτά σας, κενόψυχοι, θα παρακολουθείτε και θα περιμένετε τους ανδρείους, άνανδροι, να παραδώσουν την χώρα ελεύθερη, για να επιστρέψετε και να την σκλαβώσετε και πάλι με την απληστία και την πλήρη ανικανότητά σας να πράξετε το σωστό.
Πόσο άχαροι είστε, πόσο πια να αποκαλυφθεί το
απάνθρωπό σας πρόσωπο. Δεν μπορεί να πέσει και η
μάσκα σας, που έγινε ένα με το δέρμα σας. Όμως σας
πήραμε είδηση πια, εμείς που ακόμα καίει στην καρδιά
η λαχτάρα για το καλό . Να φύγετε δεν σας θέλουμε .
Μην μπείτε στα μαγαζιά μας , στα εστιατόρια τα καφενεία και τα μπάρ, γιατί εκεί οι άνθρωποι έρχονται να χα-

ρούν. Εσείς τους λυπείτε, εσείς χαλάτε το κέφι (σπάνια
πια χρησιμοποιείται η λέξη) τους. Η φιλοξενία είναι μια ιδέα που φτιάχτηκε μαζί με τους Έλληνες. Τον ξένο τον
κάνεις φίλο και ανοίγει η όρεξη να γευτείς ωραία τροφή
και βαθύ συναίσθημα. Εσείς επιλέξατε με όσα πράξατε
και πράττετε να μη γίνετε ποτέ φίλοι , γι' αυτό δεν σας
θέλουμε στα μαγαζιά μας, γιατί το καλαμάκι του καφέ
στο στόμα σας γίνεται φονικό όπλο μιας που δεν ρουφάτε καφέ αλλά το αίμα μας. Και σας ξεκαθαρίζουμε,
κενόκρανοι, πως δεν μας οδηγεί σε αυτή μας την απόφαση η ζημιά που μας προκάλεσε η τάση σας να εισπράττετε χρήματα όχι από το παραγόμενο έργο αλλά
από τα πρόστιμα, ούτε ο διωγμός που ασκήσατε με τον
αντικαπνιστικό νόμο, ούτε η γραφειοκρατία που δεν περιορίστηκε και βασανίζει την επιχειρηματικότητα, ούτε
οι ανώνυμες εταιρείες που μας κλέβουν και σεις τις βαφτίσατε νόμιμες και υποχρεωτικές, παρά μόνο το γεγονός ότι προκαλείτε σιχασιά με την ακόρεστη σας όρεξη
τους πολίτες πελάτες μας. Δεν σας απαγορεύουμε την
είσοδο στα μαγαζιά μας, σας λέμε πως είστε ανεπιθύμητοι γιατί αρπάξατε γιατί ληστεύετε….

‘’Κερατλίκι’’....το νέο μενού στους Τιμοκαταλόγους μας

Λ

ατρεμέ
ν ο ι
μ ο υ
συνάδελφοι
έχω πέσει
από τα σύννεφα. Δεν
περίμενα ούτε στα πιο
τρελά μου
Γράφει ο Ηλίας Καλιώρας όνειρα τέτοια αναγνωσιμότη τα. Ρε σεις πέσατε με τα μούτρα σ αυτά που γράφω και
με φλομώσατε στα μηνύματα. Ρίχτα μεγάλε και
ξαναρίχτα. Σας αρέσει λοιπόν που σας τα χώνω ε;
Μαζόχες. Αυτό είναι ρε το επίπεδό σας; Η αγωγή σας;
Η παιδεία σας; Εσείς ρε είστε οι εκπρόσωποι του
τουρισμού της χώρας; Φτου σας ρε. Αλλά δεν
πειράζει. Εγώ πέρα βρέχει. Αυτή τη γλώσσα ομιλώ, μ
αυτήν θα σας τα ρίχνω και σ όποιον αρέσει. Πλακώστε με στις μηνύσεις. Με 3 μηνύσεις θα μου σφραγίζει ο Δήμαρχος το βρωμόστομά μου για 10 μέρες. Ξέρετε εσείς από αυτά. Ετσι δεν είναι; Λοιπόν τέρμα τα
αστεία. Ας σοβαρευτούμε λιγάκι. Πριν από λίγες μέρες
άκουσα στα Δελτία Ειδήσεων κάποιο δημοσιογράφο
να ωρύεται για το ότι στην Ελλάδα χρεώνουμε 4 Ευρώ
τον καφέ και 12 Ευρώ την χωριάτικη σαλάτα.
Πανάκριβα φώναζε, μόνο τα μαλλιά του που δεν
τράβαγε.
Λοιπόν μάγκες έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Το παραχέσατε το πράγμα. Από αύριο κι όλας αλλάξτε τους τιμοκαταλόγους μαζί με την νοοτροπία σας. 1 Ευρώ ρε τον
καφέ 1.5 Ευρώ την χωριάτικη σαλάτα. Αφήστε ρε αλάνια τον κόσμο να φάει και να πιει τζάμπα.
Θα μου πείτε τώρα πως θα το πετύχουμε αυτό ρε
ξύπνιε;
Είναι εύκολο, αρκεί λιγάκι να βάλετε το μυαλό σας να
δουλέψει.
Αποσύρετε όλα τα τραπεζοκαθίσματα που έχετε στη
σάλα και στους κοινόχρηστους χώρους σας, γιατί και
σας στοιχίζουν ο κούκος αϊδόνι και σας ρημάζουν στα
πρόστιμα οι Δημοτικοί άρχοντες.
Αυτομάτως 20.000 χιλιαρικάκια τον χρόνο είναι στην
τσεπούλα σας, γιατί γλυτώνετε και το 0,5% ωσάν μαγαζί άνευ τραπεζοκαθισμάτων. Τώρα για το που θα
κάθονται οι πελάτες; Ε ας κουβαλάνε από τα σπίτια
τους σεντόνι κι ας στρώνονται κάτω. Γιατί, όταν πάνε
πικ νικ που κάθονται; Με τον τρόπο αυτό, θα μάθουν
να κουβαλάνε μαζί τους και κανα αγγουράκι και καμιά
ντοματούλα και λίγο τζατζικάκι και κανα ντολμαδάκι.

Να το τραπέζι στρώθηκε εστιάτορα με δικά τους υλικά
κι εσύ χρεώνεις 1,5 Ευρώ το πιατάκι που τους ετοιμάζεις, βγάλε και καμιά φουφού στον προαύλιο χώρο
σου κι άστους να ψήνουν τα δικά τους τζιζμπίζ που θα
κουβαλάνε απ το σπίτι τους, να και κανα σουβλάκι,
κανα σουτζουκάκι, καμιά καφτερή, να και καμιά μελιτζάνα στην χόβολη. Με την τσίκνα δε της φουφούς θα
μαζεύεις από κανα χιλιόμετρο μακρυά τους πελάτες.
Τι θα βάζεις εσύ; Κάρβουνο ρε μάγκα μου και τίποτε
άλλο. Μιας και θα φέρνουν απ το σπίτι τους τα φαγητά
τους, σταματείστε και τις καθημερινές αγορές σας. Να
κι άλλα 30.000 χιλιαρικάκια στην τσεπούλα σου.
Ξεκρέμασε και τα ηχεία απ τους τοίχους εστιάτορα και
καφετεριά και νάσου κι άλλα 3000 χιλιαρικάκια στην
τσεπούλα σου που τα στερείς κατ ευθείαν από την
ΑΕΠΙ και τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ και γλυτώνεις στα ίσια από
μηνύσεις για άδειες μουσικών οργάνων, καταγγελίες
περιοίκων για ηχορύπανση, αυτόφωρα και σφραγίσεις των καταστημάτων με 3 μηνύσεις, που μπορεί
να γίνουν κι αυθημερόν, για 10 ημέρες απ τον Δήμο,
παράβολα Δικαστηρίων. Θάρχονται που θάρχονται
στρωματσάδα, ας φέρνουν και καμιά κιθάρα μαζί τους
να κάμνουν κεφάλι. Διώχνεις κι όλα τα γκαρσόνια, μαγείρους, dj και σερβιτόρες γιατί όλοι αυτοί που θάρχονται θάναι και γκαρσόνια, αφού μόνοι τους θα χτυπούν την φραπεδιά στο σέϊκερ, με δικά τους καφεδάκια, ζαχαρίτσες, γαλατάκια κι εσύ το ποτηράκι, το
καλαμάκι, άντε και κανα παγάκι και στην τσέπη 1 Ευρωπουλάκι πεντακάθαρο, οι μερακλήδες θα μάθουν
να κουβαλάνε και καμινέτο για να ψήνουν την Ελληνοκαφεδιά τους.
Αλλα 40.000 χιλιαρικάκια τον χρόνο στην τσεπούλα
σου, γιατί φεύγει απ τη μέση κι η επιθεώρηση εργασίας και το ΙΚΑ, με τις καταγγελίες απ το προσωπικό.
Κόβουμε όλες τις αποδειξούλες μας, μιας και δεν έχουμε το κολο 0,5% κι έτσι τέρμα το ΣΔΟΕ και τα πρόστιμα.
Αλλα 5000 χιλιαρικάκια στον κορβανά.
Ξηλώνεις τις παράνομες πέργκολες, σταματάς και τις
συνεχείς ανακαινίσεις, οπότε σταματάνε τα πρόστιμα
από την πολεοδομία, με μιας άλλα 50.000 χιλιαρικάκια στο τσεπάκι σου. Εσύ εστιάτορα που χεις ψαροταβέρνα, θα αγοράζεις μόνο σαρδελίτσα και γαβρούλη, άντε και κανα κατεψυγμένο καλαμάρι. Οποιος θέλει πρώτο ψάρι ας το αγοράζει ο ίδιος και να σου το
φέρνει ή ας πηγαίνει για ψάρεμα κι όχι εσύ να πετάς
μέρα παρά μέρα τις ψαρούκλες που ακριβοπληρώνεις, επειδή δεν τις πούλησες.
Εσύ καφετεριά στο κάθε σεντόνι θα βάζεις ταρίφα διαμονής το πολύ μια ώρα κι όχι 4 και 5 ώρες που κάθονται τώρα στα ακριβοπληρωμένα τραπεζοκαθίσματά
σου. Εληξε η ώρα; Το σεντονάκι υπό μάλης και δρόμο.

Να σου κι άλλα 30.000 χιλιαρικάκια το χρόνο από
επαναλαμβανόμενες παραγγελίες.
Εσύ που έχεις καφετέρια σε παραθαλάσσιο μέρος, δεν
θα ξανανοικιάσεις κοινόχρηστο χώρο χρήσης αιγιαλού από τον Δήμο ή από την Κτηματική υπηρεσία γιατί
σε ξεσκίζουν κάθε χρόνο και στην τιμή που σε χρεώνουν αυτοί και στα πρόστιμα. Μοίραζε στους πελάτες
σου από μια πετσέτα (την οποία θα σου επιστέφουν)
και χρέωνε την φραπεδιά 2 Ευρωπουλάκια, πεντακάθαρα, λόγω που σκάει και το κύμα στα πόδια του.
Και θα είσαι γεμάτος λόγω φθήνιας και θα γλυτώνεις
15.000 χιλιαρικάκια νταβατζιλίκι στον Δήμο και κανα
δεκαχίλιαρο πρόστιμο στην Κτηματική Υπηρεσία ή στο
Λιμενικό Σώμα, γιατί σου χρεώνει την ξαπλώστρα,
ενώ η πετσέτα είναι δικαίωμα του κάθε λουόμενου.
Υποθέτω καταλαβαίνεις τι θέλει να πει ο ποιητής μ αυτό.
Εσύ κυλικειριάρχη που αναγκάζεσαι σε Δημοπρασία
να πληρώσεις τα χιλιάδες Ευρώ του κερατά, αέρα πατέρα, είτε στον Δήμο, είτε σε οποιαδήποτε άλλη Κρατική Αρχή, μην αγοράζεις τίποτα. Πούλα τον ίδιο κοπανιστό αέρα που σου πουλάνε κι αυτοί, μπας και σταματήσουν να σε συκοφαντούν ότι είσαι ακριβός. Ας
κουβαλάνε το ψωμάκι τους, το κασεράκι τους, το σαλαμάκι τους, τη ντοματούλα τους κι εσύ να τους τα ψήνεις στην τοστιέρα με 1 Ευρωπουλάκι και θα σαι αγάμπεης και μην ξεχνάς νεράκι από την βρύση.
Λοιπόν αγαπητοί μας δημοσιογράφοι, όπως καταλαβαίνετε μια χωριάτικη σαλάτα που στα σπίτια μας
περιέχει μόνο ντοματούλα, αγγουράκι, τυράκι, ελίτσες, κρεμμυδάκι και λαδάκι, στα μαγαζιά μας περιέχει κι ένα επιπλέον υλικό που λέγεται κερατλίκι. Αυτό το υλικό είναι πανάκριβο και διαμορφώνει την τιμή
της χωριάτικης σαλάτας και όλων μας των προϊόντων,
γιατί δυστυχώς το βάζουμε παντού για ιδιαίτερη
νοστιμιά.
Κερατλίκι στην χωριάτικη, κερατλίκι στον καφέ,
κερατλίκι στο ποτό, κερατλίκι στο ψάρι, κερατλίκι
στο γκαυλομπουγιουρντί, κερατλίκι παντού.
Στραφείτε λοιπόν σ αυτούς που παράγουν το κερατλίκι και αναγκάστε τους να ξεριζώσουν τις ‘’φυτείες’’
τους. Ειδάλλως κι εμείς, μη έχοντας άλλη επιλογή και
για να μην κατηγορούμεθα κατά κόρον ως ακριβός
κλάδος, θα στραφούμε στις ως άνω περιγραφόμενες
λύσεις, που μπορεί να αποδίδονται χιουμοριστικά,
αλλά δεν απέχουν καθόλου από την πραγματικότητα.
Ο δικός σας
Περιμένω σχόλια

Ilias.kallioras@gmail.com
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«ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ»
Ο

ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. (Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης)
γιορτάζει, ήδη, επτά χρόνια λειτουργίας απαριθμώντας εκατοντάδες μέλη, σε όλη την Ελλάδα, τα οποία απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του Συνδέσμου.
Στόχος του είναι, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, υπουργεία, οργανισμούς και διεθνείς συνδέσμους υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων,
η προστασία των συμφερόντων των μελών του.
«ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ»
Το Νομικό μας τμήμα, που αποτελείται από
Νομικούς “Παρ΄ Αρείω Πάγω” στη Θεσσαλονίκη
(ήδη δημιουργούμε δίκτυο που εξαπλώνεται και σε
άλλες περιοχές της χώρας), βρήκε λύσεις οι οποίες
μας οδήγησαν:
1) Στη μείωση καταβολής δια Νόμου του Δημοτικού
Φόρου, από 2% σε 0,5%.
2) Στη μείωση του ποσού καταβολής στην ΑΕΠΙ και
GRAMMO-ΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ.
3) Στη μείωση έως και 50% στα τέλη κοινόχρηστου
χώρου ή αιγιαλού.
4) Στη μη σφράγιση των καταστημάτων μας, μετά
από τρεις (3) συνεχόμενες μηνύσεις.
5) Στην απόρριψη των μηνύσεων χωρίς υπογραφή,
δική μας ή υπευθύνου.
6) Στη δημοσιοποίηση των στοιχείων κάθε
ανώνυμου ή επώνυμου καταγγέλλοντος την
επιχείρησή μας για οποιονδήποτε λόγο.
7)Στην καταβολή αποζημίωσης για εκτέλεση
δημόσιων έργων (Μετρό, κατασκευή δρόμων,
πεζόδρομων, φρεατίων κτλ.), που παρεμποδίζουν
την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής μας.
«ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ»
Σε πολεοδομικές παραβάσεις, μπορούμε να σας
στείλουμε δικό μας Μηχανικό για να σας
συμβουλέψει πώς να νομιμοποιηθείτε και να αντιμετωπίσετε δύσκολες καταστάσεις.
Για την προβολή των μελών μας και την άμεση επικοινωνία μεταξύ τους, εκδίδουμε ετήσιο κατάλογο
μελών (membership roster) και προσφέρουμε δωρεάν παρουσίαση στο site www. paskedi.gr, με ξεχωριστή ιστοσελίδα για το κάθε μέλος και δικό του
προσωπικό e-mail.
Προβάλλουμε τις δράσεις του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και
των μελών του σε διοργανώσεις εκθέσεων.
Εξυπηρετούμε όλα τα γενικά και ειδικότερα
συμφέροντα των μελών μας.
Συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις δρομολογούμενες εξελίξεις του τουριστικού τομέα και των
κλαδικών θεμάτων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Έχουμε “άποψη” και υποστηρίζουμε σθεναρά

τις θέσεις μας καταθέτοντας εμπεριστατωμένες
προτάσεις και διεκδικώντας, δυναμικά, αιτήματα
που αφορούν κλαδικά μας θέματα.
Δημιουργούμε νέες προοπτικές για τον κλάδο
και τα μέλη του, όπως εξυγίανση, προστασία και
κατοχύρωση του επαγγέλματος, ένταξη του κλάδου στον ΕΟΤ, κατάργηση του ωραρίου και της αυτόφωρης διαδικασίας κτλ.
Διατηρούμε συνεχή και αμφίδρομη επικοινωνία
με τα μέλη μας, η οποία επιτρέπει την ταχύτατη ροή
πληροφοριών και την έγκαιρη αντίδραση σε θέματα
που βλάπτουν τα συμφέροντα των μελών μας.
Σας προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ, αυτή την έκδοση
εφημερίδας που κρατάτε στα χέρια σας, με πολύ
καυτά θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο.
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., επίσης:
Προβάλλει δυναμικά στα ΜΜΕ (Τύπος, TV,
Ραδιόφωνο) τις θέσεις των μελών του και καταθέτει
προτάσεις για το κοινό συμφέρον.
Διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες, σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε διάφορες περιοχές της χώρας, για την αρτιότερη ενημέρωση των μελών του σε θέματα, όπως Φορολογικά, Νομικά, Υγιεινής, Διατροφικά, Marketing
κτλ.
Παρέχει τεράστιες εκπτώσεις, από 20% 40%, για
αγορές προϊόντων των μελών του, μέσω των προμηθευτών του κλάδου (πληροφορίες για τις λίστες
των προμηθευτών στα τηλέφωνα του Συνδέσμου).
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. ίδρυσε “Οργανισμό Συλλογικής
Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών
Δικαιωμάτων” και καλεί όλους τους πνευματικούς
δημιουργούς, έλληνες και ξένους, συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδιστές/τριες, μουσικά γκρουπ,
μουσικούς, δισκογραφικές εταιρίες, να ενταχθούν
ως μέλη σε αυτό τον Οργανισμό για τους παρακάτω
λόγους:
1.Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, αφενός θα πωλούν τα
cd τους στα χιλιάδες μαγαζιά του κλάδου και
αφετέρου, θα εμφανίζονται αποκλειστικά σ΄αυτά
τα μαγαζιά.
2.Τα μαγαζιά του κλάδου, δεν θα πληρώνουν πλέον
ΑΕΠΙ και GRAMMO ΕΡΑΤΩ ΑΠΟΛΛΩΝ.
3.Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., θα μεσολαβεί νόμιμα πλέον,
στους δήμους και θα χορηγείται στα μέλη του ''Άδεια
Μουσικών Οργάνων''.
«ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ»
Στόχος του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. είναι να πετύχει, με τη
βοήθεια όλων των μελών του Συνδέσμου,
την ενδυνάμωση του ρόλου και του έργου των εν
Ελλάδι καταστημάτων

ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
Είναι ένα
μάλιστα
να γίνει
του
και να μην
τον δρόμο
που έτσι
ακολουθο
τώρα. Θα
με να το

ερώτημα και
εύλογο: Γιατί
κάποιος μέλος
ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
ακολουθήσει
της μοναξιάς
κι' αλλιώς
ύσε μέχρι
προσπαθήσουαπαντήσουμε.

1. Διότι δεν υπάρχει κανένας πιο αξιόλογος φορέας να
στηρίξει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα σας.

2. Διότι αν δεν γίνετε μέλος του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. δεν θα μπορείτε να ενημερωθείτε για το τι κάνουν υπέρ σας 'φίλοι' του
κλάδου, άνθρωποι που μοχθούν για σας χωρίς να το γνωρίζετε και φυσικά χωρίς να σας έχουν στο πλευρό τους, μια
που δεν είστε προς το παρόν μέλη του.

3. Διότι αν δεν γίνετε μέλος δεν θα γνωρίζετε ποιοι είναι
οι πραγματικοί εχθροί σας, ποιοι ορθώνουν εμπόδια στην
ανάπτυξη σας, ποιοι σας βάζουν τρικλοποδιές και δυναμιτίζουν το παρόν και το μέλλον σας εν αγνοία σας. Δεν θα
ξέρετε ποιοι προγραμματίζουν και με ποιόν τρόπο τα πρόστιμα και την ακατάσχετη οικονομική σας αιμορραγία, με
αποτέλεσμα να μην μπορείτε να σηκώσετε κεφάλι να δείτε
τον ήλιο.

4. Διότι αν δεν γίνετε μέλος δεν θα έχετε την ενημέρωση
εξειδικευμένων νομικών στον κλάδο, οπότε θα έχετε ελλιπή και αδύναμη υποστήριξη όταν την χρειαστείτε, με ανυπολόγιστα αρνητικές συνέπειες για το μέλλον, τόσο το δικό
σας όσο και των παιδιών σας.

5. Διότι αν δεν γίνετε μέλος δεν θα έχετε στην διάθεση
σας φοροτεχνικούς ειδικευμένους στον κλάδο μας με πείρα, προτάσεις και ιδέες που θα στηρίξουν τα συμφέροντά
σας απέναντι σε ατελείς και ζημιογόνες φορολογικές δηλώσεις και φοροτεχνικά χρόνια προβλήματα.

6. Διότι αν δεν γίνετε μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. δεν θα μπορείτε να λάβετε μέρος στα σεμινάρια με τα οποία θα αρχίσετε την επαγγελματική σας ανάπτυξη, σε πείσμα των 'αρνητικών μηνυμάτων' της εποχής μας.

7. Δεν θα μπορείτε να λάβετε μέρος σε ειδικές ημερίδες
που θα διοργανώνονται για δικό σας όφελος και μελλοντικό κέρδος, ικανό να μεταβιβαστεί στα παιδιά σας.

8. Διότι δεν θα γνωρίζετε τι συμβαίνει μέσα στα υπουργεία, δεν θα γνωρίζετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
σας και θα ζείτε σε ομιχλώδες τοπίο 'παραπληροφόρησης'.

Ίδρυση Τοπικών Σωματείων καταστημάτων Εστίασης και 9. Δεν θα γνωρίζετε τα ασφαλιστικά σας προβλήματα
Διασκέδασης σε όλη τη Χώρα και κατασκευή Δυναμικής
(κοινωνικής ασφάλισης), ενώ θα είστε σε κρίσιμη κατάσταση από πλευράς συμβολαίων στην ιδιωτική ασφάλιση,
ιστοσελίδας ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ από τον ΠΑΣΚΕΔΙ,για την κυρίως
σε θέματα ασφάλισης περιουσίας και αστικής ευθύνης σας απέναντι στο προσωπικό σας και τους πελάτες
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ υγιή ΕΝΩΣΗ του κλάδου.
σας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης (ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.) ιδρύθηκε το 2004
και αριθμεί σήμερα εκατοντάδες μέλη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχει ως σκοπό όμως, τη συνένωση
όλου του κλάδου που δραστηριοποιείται σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Προς επίτευξη αυτού του σκοπού προτείνει, την σύσταση εκατοντάδων τοπικών Σωματείων σε κάθε περιοχή
της Ελλάδας, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου όλα τα Δικαστικά έξοδα (για την σύσταση του Σωματείου ο
ΠΑΣΚΕΔΙ), ενώ ταυτόχρονα θα κατασκευάζεται δυναμική ιστοσελίδα για το κάθε Σωματείο ΕΝΤΕΛΩΣ
ΔΩΡΕΑΝ.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν συνάδελφοι, την ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ δύναμη που παρέχει ο ΠΑΣΚΕΔΙ σε κάθε τόπο.
Το μόνο που χρειαζόμαστε από εσάς είναι ένας Πρόεδρος και 20 ιδρυτικά μέλη ….και όλα τα άλλα αφήστε τα
σε εμάς. Πληροφορίες στο 2310932420 κ. Καλιώρα Ηλία και 6993 909353

10. Διότι δεν θα σας εκπροσωπεί κανείς στα υπουργεία
και τους φορείς που παίρνουν αποφάσεις για σας, αλλά
ΧΩΡΙΣ ΕΣΑΣ!!

ΧΩΡΙΣ ΕΣΑΣ Ο 'ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.' ΕΙΝΑΙ
ΑΔΥΝΑΜΟΣ!
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ 'ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.' ΕΙΣΤΕ
ΜΟΝΟΣ!
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Επίθεση’’Καλλικράτη’’ σε ‘’Καποδίστρια’’
για τον Δημοτικό Φόρο 2%
Ο ΠΑΣΚΕΔΙ στον Γοργοπόταμο ...φρενάρισε τον Δήμο Λαμιέων

Ο

νέος Καλλικράτης, έγινε αγχόνη για
κάποιους μικρούς Δήμους, που δεν
πλήρωναν Δημοτικό Φόρο 2% και έρχονται τώρα οι νέοι Δήμοι που τον ζητάνε αναδρομικά από το 2000, με αποτέλεσμα να βρεθούν χιλιάδες μαγαζιά του κλάδου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι τα ποσά που
διεκδικούνται από τους Ο.Τ.Α. αγγίζουν και τα
200.000 Ευρώ, από ορισμένες επιχειρήσεις.
Κύριοι Δήμαρχοι, τρελαθήκατε; Βρείτε από
αλλού πόρους να λειτουργήσετε τις ''επιχειρήσεις'' σας, γιατί τον κλάδο τον δικό μας τον
ξεζουμίσατε. Οτι είχε και δεν είχε σας το έδωσε
και μάλιστα χωρίς να πάρει τίποτε από εσάς.
Από που κι ως που αγαπητέ Δήμαρχε του Δήμου Λαμιέων διεκδικείς από τους προηγούμενους Δήμους Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου και Υπάτης, τον Δημοτικό Φόρο 2% αναδρομικά από το 2000; Τι έκανες εσύ σε αυτούς τους μικρούς Δήμους, όλα αυτά τα χρόνια, ούτως ώστε να δικαιούσαι αυτά τα ποσά;
Ακόμη και την αποχέτευση, όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες των περιοχών αυτών, με δικά τους
χρήματα την πλήρωσαν. Ούτε μια λάμπα δεν
έβαλες σε αυτούς τους Δήμους για να δικαιούσαι έστω και 1 Ευρώ κι έρχεσαι και διεκδικείς ενόψει τέτοιας οικονομικής κρίσης
2.500.000€; Καλά ποια αρρώστεια σας βρήκε
στον Δήμο Λαμιέων η e-koli; Που θα βρουν
αυτοί οι άνθρωποι τέτοια ποσά, για να κάνουν
εσάς μάγκες; Κεμπάπ πουλάνε κι όχι όπλα και
ναρκωτικά. Ας σοβαρευτούμε λοιπόν κι ας ανοίξουμε τα μάτια μας αλλού.

Την Δευτέρα 11 Απριλίου η Πρόεδρος του ΠΑΣΚΕΔΙ κ. Νίκη Κωνσταντίνου με τον Γεν. Γραμματέα κ. Καλιώρα Ηλία βρέθηκαν στον Γοργοπόταμο, όπου τους περίμεναν 50 περίπου συνάδελφοι της περιοχής, στην γνωστή Ταβέρνα
''Ο ΤΕΜΠΕΛΗΣ'', προκειμένου να ενημερωθούν για το πως πρέπει να ενεργήσουν νομικά, για να ξεπεράσουν τον σκόπελο του αναδρομικού Δημοτικού Φόρου 2%, που διεκδικεί
ο Καλλικρατικός Δήμος Λαμιέων.
Ενημερώθηκαν λοιπόν και απεφάσισαν να
γίνουν όλοι μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ και να προσφύγουν Δικαστικά εναντίον της ''οικονομικής
διεκδίκησης του Δήμου''.
Η Προσφυγή έγινε ''ομαδική'', προς
αποφυγή πολλών δικαστικών εξόδων από
τους συναδέλφους και την ανέλαβε το Νομικό
τμήμα του ΠΑΣΚΕΔΙ, με τις Δικηγόρους κ.κ.
Στέλλας Βαλάνη, Ρεββέκας Αθανασιάδου. Οι
συνάδελφοι της περιοχής Γοργοποτάμου,
Λιανοκλαδίου και Υπάτης έστειλαν τα δικαιολογητικά που τους ζητήθηκαν από το Νομικό
μας τμήμα στα γραφεία του Συνδέσμου και η
προσφυγή εκδικάσθηκε την Μεγάλη Εβδομάδα στα Δικαστήρια Λαμίας και στέφθηκε από επιτυχία.
Οσοι συνάδελφοι από διάφορες περιοχές
της Ελλάδας, έχετε το ίδιο πρόβλημα (και
πιστεύουμε πως πολλοί το έχετε ή θα το
αποκτήσετε), ας έλθετε σε επαφή μαζί μας
για να σας ενημερώσουμε σχετικά 2310
932420 κ. Μαμάκη Βασίλειο.

Ο ΠΑΣΚΕΔΙ στον Γοργοπόταμο.

Μερικοί από τους συναδέλφους της περιοχής
συζητούν με την Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα

Η ταβέρνα ‘’ΤΕΜΠΕΛΗΣ’’ στον Γοργοπόταμο

Φαγητό μετά την συνάντηση στην Ταβέρνα
των αδερφών Τεμπέλη στον Γοργοπόταμο

Η ταβέρνα ‘’Η ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΠΗΓΗ’’

Η Πρόεδρος του ΠΑΣΚΕΔΙ κ. Κωνσταντίνου Νίκη
με τον Γεν. Γραμματέα κ. Καλιώρα Ηλία

Μερικοί από τους συναδέλφους
της περιοχής

Φαγητό μετά την συνάντηση στην Ταβέρνα
Των αδερφών Τεμπέλη στον Γοργοπόταμο

Η ταβέρνα ‘’ΟΙ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΑ ΤΑΣΙΑΣ’’
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ΟΙ ΑΒΑΝΤΑΔΟΡΟΙ

Α

Εδώ παππάς
...εκεί Παππάς

Π

βανταδόρος είναι ο βαλτός επί τούτου να
αβαντάρει μια κατάσταση και να την
προωθήσει προς την κατεύθυνση που
Τι ήθελε
έχει πληρωθεί να σπρώξει. Ο παπατζής έχει
να πει
αβανταδόρο για να παίζει
ο ποιητής;
τον παπά και να κερδίζει
χρήματα από τον παπατζή με απώτερο σκοπό ο
‘’ αιμοδότης ’’ να τσιμπήσει , να
ποντάρει και να ανεβάσει τον τζίρο
του παπατζή.
Τώρα εσείς μπορείτε να εξηγήσετε
ποιος παίζει τον ρόλο του Αβανταδόρου και του Παπατζή, γιατί τον
ρόλο του αιμοδότη τον παίζετε εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι και μέχρι στιγμής είστε ...αναντικατάστατοι.

Την πρώτη αυτή Σύμβαση, για λογαριασμό της ΠΟΕΣΕ υπέγραψε ο τότε Πρόεδρός της Γκόφας Παναγιώτης, εκπρόσωπος του Σωματείου Ψητοπωλών
Θεσσαλονίκης και ιδιοκτήτης της Ψαότε υπέγραψαν την πρώτη ροταβέρνας ''ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ'' στην πεΑγαπητοί μας συνάδελφοι, εδώ και μια
Σύμβαση με την ΠΟΕΣΕ και ριοχή Ν. Κρήνης στην Θεσσαλονίκη και
δεκαετία , κάποιοι σαν την ΑΕΠΙ, εμφαάρχισε η επίθεση των Οργα- όλοι οι υπόλοιποι εικονιζόμενοι
νίστηκαν στα μαγαζιά μας κι άρχισαν να
''ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑΤΟΙ''. Εκείνη η ημέρα
μας ζητάνε λεφτά με πολύ βίαιο και αρ- νισμών εναντίον του κλάδου.
για τον κλάδο, ήταν από τις πιο πρόπακολαδίστικο τρόπο. Στην αρχή τους
Έτσι ρώτα από δω, ρώτα από κει, στυχες, διότι από την μια η ΠΟΕΣΕ μας
πήραμε, άλλοι στην πλάκα κι άλλοι στο
κυνήγι, μέχρι που άρχισε ο δικαστικός φτάσανε στην πόρτα της ΠΟΕΣΕ (που τον έπιασε κανονικά και μας …τον ζύγισε
βομβαρδισμός….Ήταν οι Οργανισμοί από παντού μπάζει) και που σημαίνει μπροστά στους άλλους, από την άλλη, οι
Συλλογικής διαχείρισης Συγγενικών ''Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορι- ''άλλοι'' (ΑΠΟΛΛΩΝ & Σια), άρχισαν να
Δικαιωμάτων GRAMMO (εκπροσωπούν κών και Συναφών Επαγγελμάτων''. μας …παίρνουν έναν-έναν κανονικά και
τις δισκογραφικές εταιρίες και ιδρύθηκε Αφού γνωρίστηκαν και ερωτεύθηκαν με τον Νόμο, αφού μας βρήκαν ''τσιτον Ιούλιο του 1994) ΕΡΑΤΩ (εκπρο- κεραυνοβόλα με την πρώτη ματιά, τα τσίδι''.
σωπούν τους τραγουδιστές-Ερμηνευτές φτιάξανε, μια συννεφιασμένη Τετάρτη, Τον Μάρτιο του 2003 ο Γκόφας εξελέγη
και ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1997), στις 20 Νοεμβρίου του 2002, στα γρα- και πάλι Πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ, αλλά τον
ΑΠΟΛΛΩΝ (εκπροσωπούν τους Ελ- φεία της ΠΟΕΣΕ που την εποχή εκείνη Αύγουστο του ίδιου χρόνου, το Διοικητικό Συμβούλιό του, τον...απομάκρυνε, επειδή από
κάποιες κασέτες (που τις
άκουσαν), αποδείχθηκε ότι
...’’λαδωνόταν’’από την
προμήθεια των Εγχειριδίων
του ΕΦΕΤ και σε βάρος πάντα του κλάδου. Επειδή όμως
ο ‘’Αρχηγός’’ Γκόφας, είχε υπογράψει, την εποχή εκείνη
(2002), με τον Ε.Ο.Τ. και το
Υπουργείο Ανάπτυξης, το
πρόγραμμα για την ‘’Ποιότητα της Ελληνικής Κουζίνας’’
και προσδοκούσαν από
αυτό το πρόγραμμα πολλά
λεφτά, όλα τα ‘’λαμόγια’’ της
ΠΟΕΣΕ, αντί να στείλουν
τον Πρόεδρό τους στον
Εισαγγελέα, ως όφειλαν, το
έκαναν...γαργάρα, με αποτέλεσμα, αφού ο κλάδος
πληροφορήθηκε ότι ο Γκόφας παραιτήθηκε για οικογενειακούς λόγους, οι Θεσσαλονικείς εστιάτορες,
Μάρτιος 2003. Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ Γκόφας Παναγιώτης, παραδίδει τιμητική πλακέτα στον ανυποψίαστοι, τον εξέλετότε Υπουργό Ανάπτυξης. Διακρίνονται ακόμη οι Ζηνέλης, Παναγιωτόπουλος, Μαρμαγκιόλης.
ξαν Πρόεδρό τους στο τοπικό Σωματείο Ψητοπωλών Θεσσαλονίκης, με
ληνες μουσικούς και ιδρύθηκε τον Ιούλιο βρίσκονταν επί της Σταδίου 28 (αργότου 1994, με τροποποίηση καταστατικού τερα πήγαν στην Σταδίου 51). Εκεί υπέ- αποτέλεσμα το 2006 να εκλεγεί και πάλι
την 12 Φεβρουαρίου του 1998).
γραψαν την πρώτη περιβόητη Σύμβαση μέλος της ΠΟΕΣΕ και ακολούθως μέλος
Τι παρατηρούμε λοιπόν από τα πιο μεταξύ τους κι από κείνη την στιγμή ο στην ΓΕΣΕΒΕΕ και σήμερα είναι εκπρόπάνω; Ότι οι μάγκες δημιουργήθηκαν κλάδος έπεσε στα νύχια του ''δράκου'', σωπος της ΓΕΣΕΒΕΕ στις Βρυξέλλες, με
μισθό 3.000 Ευρώ μηνιαίως (σύμφωνα
δέκα (10) χρόνια πριν ξεκινήσουν τις εξο- που ανελέητα άρχιζε να τον ξεσκίζει.
με πληροφορίες), έθεσε υποψηφιότητα
ντωτικές επιθέσεις εναντίον του κλάδου
για Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο
μας. Γιατί άραγε; Τι τους εμπόδιζε να επιοιος ήταν Πρόεδρος της
Καλαμαριάς, με τον Συνδυασμό του κ.
τεθούν πιο μπροστά; Μήπως κάποιος
ΠΟΕΣΕ την εποχή εκείνη και
Μπακογλίδη (οι Δημότες όμως τον
άλλος Οργανισμός; Μήπως η ΑΕΠΙ τους
ποια η μέχρι σήμερα εξέλιξή
μαύρισαν) και το κυριότερο, έχει και
είχε αρπαγμένους από τον λαιμό; Με του.
Βουλευτική Ασυλία (σύμφωνα με
μεγάλη λύσα προσπαθούσαν να βρουν

ότε ιδρύθηκαν οι Οργανισμοί
GRAMMO - ΕΡΑΤΩ - ΑΠΟΛΛΩΝ
και γιατί 10 χρόνια ήταν σε
αδράνεια.

το ''χρυσό κλειδί'' του κλάδου των
120.000 επιχειρήσεων. Του δικού μας
κλάδου, των 60.000.000 € περίπου το
χρόνο.

Π

Γράφει ο Ηλίας Καλιώρας
δικές του δηλώσεις). Τι λέτε ρε. Ακούς
κλάδε. Άκουτα Αυτή είναι η αλήθεια κι
όποιος (κυρίως από Προέδρους Τοπικών Σωματείων, που ανήκουν στην
ΠΟΕΣΕ), αμφισβητεί τα γραφόμενα, ας
μας ζητήσει αποδεικτικά έγγραφα, ή αν
έχουν τα κότσια τα λαμόγια ας έρθουν σε
αντιπαράθεση μαζί μας μούρη με
μούρη ή αν νομίζουν ότι αδικούνται...ας μας κάνουν ΜΗΝΥΣΗ και
ΑΓΩΓΗ κι ας μας ζητήσουν και αποζημίωση... Μιας και το συνηθίζουν τα
αρχιλαμόγια.

Ό

ροι της Σύμβασης και μίζες
της ΠΟΕΣΕ

Τι έγραφε τώρα εκείνη η Σύμβαση που
υπέγραψαν; Θα σας πούμε αμέσως.
Η ΠΟΕΣΕ θα έπρεπε να ενημερώνει και
να παροτρύνει τα μέλη της, για την
νομιμότητα των Οργανισμών, ούτως
ώστε αυτά (τα μέλη), να αποφεύγουν
οποιαδήποτε Δικαστική ενέργεια κατά
των Οργανισμών και να καταβάλλουν
όσο πιο άμεσα γίνεται τα …''δίδακτρα''
που ζητούσαν οι Οργανισμοί.
Η ΠΟΕΣΕ και τα Σωματεία μέλη της, ήταν υποχρεωμένα να παραδώσουν τα
πλήρη στοιχεία των μελών που ανήκαν
στην δύναμή τους (τα δικά σας στοιχεία
δηλ. συνάδελφοι) στην GRAMMO
ΕΡΑΤΩ ΑΠΟΛΛΩΝ (αυτό φυσικά ήταν
και το ''χρυσό κλειδί'', που παρέλαβαν
από την ΠΟΕΣΕ οι Οργανισμοί, προκειμένου να μπουν ανενόχλητοι πλέον,από την κερκόπορτα στον κλάδο μας.
Η ΠΟΕΣΕ ήταν υποχρεωμένη, να στείλει
ενημερωτικές ενθαρρυντικές επιστολές
προς όλα τα μέλη
σωματεία της,
προκειμένου να διευκολυνθεί η είσπραξη των δικαιωμάτων των ως άνω
Οργανισμών. (Κανονικότατο νταβατζιλίκι, δεν νομίζετε;).
Τέλος η ΠΟΕΣΕ, σαν …ρουφιανοτσατσά που ήταν, θα έπρεπε να
κάνει και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια
θεωρηθεί χρήσιμη, προκειμένου οι
Οργανισμοί να πάρουν το …ζεστό
παραδάκι από τα χέρια σου ''ανυποψίαστε'' εστιάτορα και καφετεριά.

Π
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Σύμβαση ΠΟΕΣΕ - ΑΠΟΛΛΩΝ
Νοέμβριος 2002
Φωτογραφικό Υλικό της εποχής εκείνης.
Όποιους αναγνωρίσετε και σας πουν ότι δε γνώριζαν!

Σωματείo Πειραιά με αρχηγό τον
Γιάννη Τσάκο (...μόνος Στο κέντρο!!!)

Σωματείo Έδεσσας με αρχηγό τον
Αντώνη Παππά με το σιέλ πουκαμισάκι

Σωματείo Τρικάλων με αρχηγό τον
Παναγιωτόπουλο Τζίμη πρώτο από αριστερά

Σωματεία από αριστερά, Σερρών-Τόλιος,
Χαλκίδας-Ζηνέλλης, Θεσσαλονίκης-Γκόφας,
‘’Ελλάδας’’-Τσοχατζόπουλος, Σύρου-Κουζούπης
Τρικάλων-Παναγιωτόπουλος,
Αλμυρού-Μαρμαγκιώλης

Σωματείο Αγίας Παρασκευής
με τον Καββαθά τότε ...τσιράκι ακόμη... ‘’Αμούστακο’’

Σωματείο Αγίας Παρασκευής
με τον Σερβίου τότε Αρχηγό.

Σωματείο Γρεβενών
με τον Τσαπατσάρη αρχηγό στα κόκκινα

Σωματείο Βόλου
με τον Αθανασό αρχηγό. Ο ψηλός

Σωματείο Κασσάνδρας
με τον Βαμβακά αρχηγό. Ο μαυροκούστουμος

Σωματείο Αλμυρού
με τον Μαρμαγκιόλη αρχηγό με τα γυαλιά.

Σωματεία Δράμας με αρχηγούς
Ηλιάδη, Λατσίσταλη, Μπουραζάνη(ο μουστάκας)

Σωματείο Εξοχικών Αττικής
με τον Κουράση πρώτο στην σειρά (Έλα ρε!!!)

Σωματεία Εξοχικών Αττικής & Κομοτηνής
με αρχηγούς Παναγιώτου και Αργυρόπουλο

Σωματείο Πατρών με τους αρχηγούς
Πανουτσόπουλο & Σταυρόπουλο

Σωματείο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης
με τον εκπρόσωπο Κυρίμη στο κέντρο

Μια εικόνα 1000 λέξεις
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ΠΙΣΣΑ & ...
ΠΟΥΠΟΥΛΑ

Σωματείo Νέων Πόρων με αρχηγό τον
Μιχόπουλο Γιάννη με την γραβάτα

Σωματείo Θεσσαλονίκης με αρχηγό τον
Γκόφα Παναγιώτη

Εκλέκτορες

Εκλέκτορες

Εκλέκτορες

Σωματείο Λάρισας με αρχηγό
τον Κόρκα πρώτος από αριστερά

Εκλέκτορες

Σωματείο Σύρου με αρχηγό
τον Κουζούπη στο βήμα

Εκλέκτορες

Σωματείο Κοζάνης με αρχηγό
τον Μπλιούμη δεξιά με την κονκάρδα

Εκλέκτορες

Εκλέκτορες

Σωματείο Χαλκίδας με αρχηγό
τον Ζηνέλη δεξιά

Σωματείo Λάρισας με αρχηγό τον
Λαναρά με την γραβάτα

Σωματείo Ιωαννίνων ο τότε Πρόεδρός τους
με τον Γκόφα στα Ιωάννινα
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Ο ΠΑΣΚΕΔΙ ΣΤΗ... ΒΙΖΙΤΑ
Πρέπει επειγόντως να βρει λεφτά γιατί...
290.000 Ευρώ αποζημίωση για Συκοφαντική Δυσφήμιση

Το άλλο
με τον
Τοτό να μας
πείτε!!!

Ο

ζητούν με ΑΓΩΓΗ οι Οργανισμοί GRAMMO-ΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ
από τον ΠΑΣΚΕΔΙ, επειδή με ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ που έστειλε στα ΜΜΕ πριν από
2 χρόνια, είπε την αλήθεια για το πως ενεργούν σε βάρος του κλάδου. Διαβάστε
με ΠΡΟΣΟΧΗ για να μάθετε τι γίνεται πίσω από την πλάτη σας και αντιδράστε.

ΠΑΣΚΕΔΙ πριν από δύο χρόνια,
μετά από έρευνες , πληροφορίες
μελών του και αποδεικτικά στοιχεία που συνέλλεξε για το ποιόν των
Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης
GRAMMO ΕΡΑΤΩ ΑΠΟΛΛΩΝ, προέβη
σε κάποιες ανακοινώσεις, μέσω Δελτίων Τύπου στα ΜΜΕ και της ιστοσελίδας του, προκειμένου να εξηγήσει
στον κλάδο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, το ερώτημα
που συνεχώς του έθεταν ΄΄ποιοι είναι
αυτοί και τι βιολί βαράνε''. Για να γνωρίζετε κι εσείς, για ποιο λόγο οι ως άνω
Οργανισμοί, μας ζητάνε να …ξεβρακωθούμε και να τους δώσουμε
290.000 € αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση, σας παραθέτουμε αυτούσιο το επίμαχο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:
‘’Οι ως άνω οργανισμοί είναι εντελώς
άγνωστοι στους χρήστες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ ροντος, με μεγάλη δική τους ευθύνη, αφού ουδέποτε προέβησαν σε κάποια ενέργεια ενημερώσεως των ενδιαφερομένων για την ύπαρξή τους, τους
σκοπούς και τις αρχές που τους διέπουν.
Έρχονται κατ' αρχήν σε επαφή με τον
κάθε χρήστη μεμονωμένα με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, τις περισσότερες
φορές, όπου χωρίς να θέσουν υπ' όψιν
του χρήστη οποιοδήποτε νομιμοποιητικό στοιχείο, τον καλούν να καταβάλει το ποσό που εκ των προτέρων έχουν καθoρίσει οι ίδιοι.
Είναι απολύτως φυσιολογικό ο κάθε
χρήστης είτε να αδιαφορήσει, είτε να
εξοργισθεί από αυτήν την απαράδεκτη
πρακτική και να μη συμπράξει στις απαιτήσεις τους. Κατόπιν τούτων οι οργανισμοί αποστέλλουν μία τυπο ποιημένη εξώδικο πρόσκληση στους
χρήστες, με την οποία δεν τους καλούν
να διαπραγματευθούν, αλλά να πληρώσουν το ήδη προαποφασισμένο από
αυτούς ποσό.
Με τον τρόπο αυτό θεωρούν ότι δήθεν
έχουν εξαντλήσει την υποχρέωση
διαπραγματεύσεων που επιβάλλει το
άρθρο 49 του ν. 2121/93.
Στην (συχνότατη) περίπτωση που ο
χρήστης δεν υποκύψει στις απαιτήσεις
των, αυτοί αποστέλλουν έναν ή δύο
πολλές φορές εντεταλμένους και ακριβομισθοδοτούμενους από αυτούς
υπαλλήλoυς στην επιχείρηση (κατάστημα) του χρήστη, προκειμένου να
κατασκοπεύσουν το χώρο. Οι υπάλληλοι αυτοί, οι οποίοι μάλιστα δεν

δηλώνουν την ιδιότητά τους στους υπευθύνους της επιχείρησης, παριστάνουν τους πελάτες του καταστήματος και καταγράφουν, φωτογραφίζουν τα στοιχεία που θεωρούν απαραίτητα για την έγκριση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που θα επακολουθήσει, ήτοι τα τετραγωνικά μέτρα του καταστήματος και ενδεικτικά
κάποια τραγούδια που ακούγονται.
Κατόπιν αυτού εγείρουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά των χρηστών.
Ήδη το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αιτηθεί χιλιάδες), με τις οποίες ζητούν από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο να καθορίσει ως εύλογη αμοιβή
τα εκάστοτε αιτούμενα από αυτούς ποσά και να υποχρεώσει τους χρήστες
προσωρινά να τους καταβάλουν τα ποσά αυτά. Βεβαίως η ικανοποίηση των
αιτημάτων τους καθόλου προσωρινή
δεν είναι, αλλά πλήρης και οριστική, αφού ουδέποτε ακολουθεί τακτική αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο.
Οι ως άνω εντεταλμένοι υπάλληλοί
των, χρησιμοποιούνται ως μάρτυρες
(ψευδομάρτυρες), στο δικαστήριο καταθέτοντας στοιχεία που ο χρήστης δεν
είναι καν σε θέση να αντικρούσει πολλές φορές, όπως το ποια μουσικά κομμάτια ακουγόταν στο κατάστημά του,
μία οποιαδήποτε ημέρα, αλλά στην
πράξη έχει παρατηρηθεί ότι οι καταθέσεις τους είναι μειωμένης αξιοπιστίας.
Επί παραδείγματι αναφέρουμε ότι σε
παραδοσιακό ταβερνάκι, που το πιο ελαφρύ τραγούδι που ακούγεται είναι το
''θέλω να πεθάνω'' του Στέλιου Καζαντζίδη, αυτοί έγραψαν ότι άκουσαν
να παίζει το τραγούδι You αre everything από τον δίσκο LEAVING NEW YORΚ
και το Good buy yellow brick του ELTON
JOHN. Αν είναι δυνατόν ..
Εκεί δε που επιτείνεται η αυθαιρεσία
τους είναι στον χαρακτηρισμό της μουσικής για την επιχείρηση ενός εκάστου
χρήστη ως χρήσιμης ή απαραίτητης. Οι
υπάλληλοι των οργανισμών, οι οποίοι
είναι εντελώς ανειδίκευτοι, δεν έχουν
καμία γνώση οικονομικών, ούτε καμία
προηγούμενη εμπειρία στη λειτουργία
κάποιου καταστήματος σαν τα δικά
μας, αλλά είναι απλώς υπάλληλοι μιας
εισπρακτικής εταιρίας που συνεργάζεται με τους οργανισμούς, η οποία
εξαρτά την ύπαρξή της από το ύψος των
εισπράξεων των οργανισμών, αυθαίρετα και χωρίς τη συνδρομή κανενός
αντικειμενικού κριτηρίου χαρακτηρί-

ζουν τα καταστήματα από καφετέρια
που είναι η άδεια λειτουργίας τους σε
μπαρ προκειμένου να τους κατατάξουν
στην υψηλότατη οικoνομική απαίτησή
τους, χωρίς να υπολογίζουν την δημόσια
αρχή που χορήγησε την άδεια.
Αυτή είναι η πρακτική που παγίως ακολουθούν οι ως άνω αναφερόμενοι οργανισμοί για την είσπραξη των ποσών που
ζητούν, ως δήθεν προβλεπόμενη από το
νόμο εύλογη αμοιβή και εγκλωβίζουν
τον κλάδο μας στις αίθουσες των Δικαστηρίων, επιβαρύνοντάς τους δυσανάλογα, αφού το Δικαστικό κόστος το
φέρει ατομικά ο κάθε χρήστης, ενώ οι
Οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα ανάθεσης των σχετικών υποθέσεων σε Δικηγορικά γραφεία με σχέση πάγιας περιοδικής εντολής,δηλαδή με οικονομικούς
όρους σαφώς ευνοϊκότερους. Γι αυτό
και ο χρήστης, στην πλειονότητα των
περιπτώσεων επιλέγει τελικά στην πράξη να καταβάλλει το ποσό που ορίζουν οι
Οργανισμοί μονομερώς, περιοριζόμενος
ουσιαστικά σε μία άτυπη και άδικη για
αυτόν διαπραγμάτευση ως προς το ύψος
της αμοιβής.
Έτσι είναι πρόδηλη η δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι μικρομεσαίες
κυρίως επιχειρήσεις. Είναι δε σαφές ότι
η τακτική που ακολουθείται μέχρι σήμερα από τους φορείς είσπραξης, δεν προάγει ούτε το πνεύμα καλής πίστης και
συνεργασίας, ούτε τα καλώς νοούμενα
συμφέροντα των ίδιων των δημιουργών.
Ας κάνουμε έναν πρόχειρο οικονομικό
υπολογισμό
Οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλη την Ελλάδα είναι περίπου
150.000. Εξ αυτών οι 75.000 ας υποθέσουμε ότι είναι του χαμηλότερου
αμοιβολογίου των 150 € το χρόνο, που
είναι πολύ περισσότερο, οι 30.000 των
400 €, οι 25.000 των 530 € και οι 20.000
των 3.000 €.
75.000 Χ 150 € = 11.250.000 €/έτος
30.000 Χ 400 € = 12.000.000 €/έτος
25.000 Χ 530 € = 13.250.000 €/έτος
20.000 Χ 3.000 € = 60.000.000 €/έτος
ΣΥΝΟΛΟ € = 96.500.000 €/έτος
Από αυτό το τεράστιο ποσό το 50%
δικαιούται η GRAMMO δηλ. οι 14 δισκογραφικές που είναι μέλη τους μοιράζονται κάθε χρόνο 48.250.000 €, το
25% 24.125.000 € μοιράζονται οι 490
μουσικοί μέλη του ΑΠΟΛΛΩΝ και
24.125.000 € μοιράζονται οι 387
τραγου-διστές μέλη της ΕΡΑΤΩ.

Δηλαδή στην εσχάτη των περιπτώσεων η
κάθε δισκογραφική παίρνει ετησίως
345.000 €, ο κάθε μουσικός 50.000 €/έτος
και ο κάθε τραγουδιστής 62.500 €/έτος.
Φυσικά την μερίδα του λέοντος παίρνουν
τα πρώτα ονόματα και υπάρχουν και πάρα πολλοί τραγουδιστές και μουσικοί που
απλά, κοσμούν την λίστα μελών.
Με αυτά τα δεδομένα αγαπητοί κύριοι των
Οργανισμών, μετά από ερωτήματα που
θέσαμε στον κλάδο μας, πολλοί εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους και επιθυμούν
να σας παραδώσουν τα κλειδιά της επιχείρησής τους αρκεί να γίνουν μέλη σας.
Αγαπητοί μας μουσικοί και τραγουδιστές,
γνωρίζετε ότι οι οργανισμοί Συλλογικής
Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων
GRAMMO ΕΡΑΤΩ ΑΠΟΛΛΩΝ χρησιμοποιούν σε κάθε δικόγραφό τους τα ονόματά
σας προκειμένου να ασκήσουν πίεση στις
Δικαστικές αρχές για να εισπράξουν τα
ποσά που διεκδικούν;
Γνωρίζετε ότι τα ονόματά σας άρχισαν να
γίνονται αντιπαθητικά στον κλάδο μας εξ
αιτίας αυτού του γεγονότος, που ίσως και
να μην έχει υποπέσει στην αντίληψή σας;
Γνωρίζετε ότι ο κλάδος μας άρχισε να αποφεύγει να προμηθεύεται τα cd σας;
Ξεχνάτε ότι η μεγαλύτερη διαφήμιση των
τραγουδιών σας γίνεται από τα δικά μας
μαγαζιά (μπαρ, club, καφετέριες, εστιατόρια) ;
Ξεχνάτε ότι στα δικά μας μαγαζιά εργάζεστε (κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες,
αίθουσες δεξιώσεων);
Σας ζητήσαμε ποτέ εμείς δικαιώματα για
διαφήμιση των έργων σας;
Δεν μένουμε όμως εδώ. Αφού μέχρι στιγμής ο νόμος μας επιβάλει να σας πληρώνουμε, θα το κάνουμε ..αλλά η εύλογη
αμοιβή σας να μην φτάνει στον.. παραλογισμό.
Παρακάτω παραθέτουμε τις λίστες των
μελών ενός εκάστου Οργανισμού, όπως
παρουσιάζονται από τους ίδιους τους
οργανισμούς στις ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ εναντίον του δικού μας
κλάδου και παρακαλούμε οποιονδήποτε
μουσικό ή τραγουδιστή διαφωνεί για την
ύπαρξη του ονόματός του στις λίστες να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω της ηλεκτρoνικής σελίδας μας www.pαskedi.gr γιατί
θεωρούμε ότι είναι άδικο να πλουτίζουν
κάποιοι εις βάρος σας κι εσείς να
εισπράττετε μόνο την κατακραυγή του
κόσμου. Εάν έχετε υπογράψει σύμβαση
εγγραφής μέλους με τους οργανισμούς
καλώς, εάν όμως όχι, ενημερώστε μας να
δημοσιο-ποιήσουμε τα ονόματά σας στα
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ΠΟΕΣΕ!! ΕΤΣΙ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΤΑ
‘’ΜΑΓΕΙΡΕΨΑΤΕ’’
Φάμπρικα έστησε η GRAMMO-ΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ στο κέντρο
των Αθηνών με συναίνεση της Π.Ο.Ε.Σ.Ε. κι εδώ και δέκα χρόνια
ο κλάδος τρέχει και δεν
φτάνει.
Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
κόσμου. Εάν έχετε υπογράψει σύμ- δεσπόζουσα
βαση εγγραφής μέλους με τους οργα- θέση,
υ
νισμούς καλώς, εάν όμως όχι, ενημεδο
ά
ρώστε μας να δημοσιοποιήσουμε τα
κλ
υ ΣΕ
ονόματά σας στα χιλιάδες μέλη μας.
ο
τ
Αυτός εξ άλλου είναι και ο λόγος της
α ΟΕ
όπω
ημ ν Π
δημοσιοποίησης των ονομάτων
λ
ύ τη
ς είναι
ο
από την μεριά του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.π ό
ντίσκο,
ΔΙ.’’
ξε απ
ο
κ α φ έ , μπαρ .τα
Τ
οποία δεν περιφού διαβάσατε
λαμβάνονται στο
το δημοσίευμα,
σίγουρα βγάλατε τα
σ υ - ιδιωτικό συμφωμ π ε ρ ά σ μ α τ ά σ α ς . Ο ι Ο ρ γ α ν ι νητικό που έχει
σμοί θεωρούν ότι με όλα τα ως άνω, υπογράψει η Ομοστους αδικούμε, αλλά εμείς, μετά την πονδία για τις άλλες
έρευνα που κάναμε, όλα όσα γρά- επιχειρήσεις του
φουμε τα τεκμηριώνουμε και εξηγού- Κλάδου.
Στα πλαίσια αυτά
μαστε.
Λέμε ότι ‘’ενεργείτε’’ ως εισπρακτική και των συνεχών
εταιρία, χρησιμοποιώντας ψευδομάρ- συναντήσεών μας
τυρες, προκειμένου να εισπράξετε με τις τρεις εταιρίες
χρήματα που δεν δικαιούστε από τον αυτές και τους εκπροσώπους της, είκλάδο μας.
Αυτά, δεν τα λέμε, ούτε τα ισχυριζό- χαμε μια συνάντηση
μαστε εμείς, αλλά η αποκαλούμενη και με το
από εσάς τους ίδιους, στο δικόγραφο Νομικό τους Σύμπου μας αποστείλατε, ''ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ'' βουλο κ.Αλεξανδρόπουλο, ο
η ΠΟΕΣΕ.
Στο επίσημο ΠΡΑΚΤΙΚΟ της (ΠΟΕΣΕ) οποίος μας δέχθηκε
Νο 55 10ης Συνεδρίασης Τακτικού Δι- με τη λογική ότι
οικητικού Συμβουλίου, Αθήνα 19 Α- από κοινού πρέπει
πριλίου 2004 Γραφεία ΠΟΕΣΕ, Στα- να προσπαθήσουμε
δίου 51 Σελ. 24, ο Γενικός Γραμ- να ξεπεράσουμε το
ματέας της ΠΟΕΣΕ, Γεν. Γραμματέας πρόβλημα.
της ΠΟΕΣΕ Αστικής μη Κερδοσκοπικής Είχε δημιουργηθεί έ- Η κατάπτυση Σύμβαση που υπέγραψε η ΠΟΕΣΕ το 2006
Εταιρίας, Αντιπρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕΕ, νας μεγάλος μηχα- με τους Οργανισμούς.
Πρόεδρος της ΕΣΤΙΑ Αστικής μη νισμός στο γραφείο Επάνω - επάνω φαίνεται ολοκάθαρα η ‘’μίζα’’ που
Κερδοσκοπικής Εταιρίας, Μέλος της του κ.Αλεξανδρό- συμφωνήθηκε σε βάρος του κλάδου.
Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας πουλου.
πάνε στην εταιρία.
ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ Εγώ επισκέφθηκα το γραφείο του κ.Α- Η εταιρία την άλλη μέρα, μέσα από αυτό
ΟΤΙ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ, ''Αξιότιμος κύριος'' λεξανδρόπουλου και μαζί, αλλά είχα το σύστημα των ηλεκτρονικών υποΓεώργιος Καββαθάς (βρισκόμαστε σε πάει και μόνος μου. Αυτό που δεν είδα- λογιστών και του τηλεφωνικού κέντρου
έρευνα προκειμένου να βρούμε κι άλλα με τελικά, που μας είπε ότι θα μας το που έχει στην διάθεσή της, τηλεφωνεί
προεδριλίκια του), λέει για τους δείξει ξανά και δεν μας το έδειξε, είναι στον υπόχρεο επαγγελματία και του λέει:
ότι έχει νοικιαστεί ένας χώρος δίπλα «Στο κατάστημά σου η μουσική έχει
…''ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ''…
ΚΑΒΒΑΘΑΣ: Αυτό διότι οι τρεις εται- στο γραφείο του Αλεξανδρόπουλου, δεσπόζουσα θέση» είναι εκείνο, είναι το
ρίες έχουν προβεί σε ενέργειες οι από μια εταιρία η οποία είναι του άλλο. Μέχρι του σημείου, που καταοποίες φέρνουν σε πάρα πολύ δύσ- Αλεξανδρόπουλου και της Οικονομί- γράφεται και η ώρα που τηλεφωνεί ο
κολη θέση, πάρα πολλούς επαγ- δου, του δικηγορικού γραφείου δηλα- εισπράκτορας προς την επιχείρηση, πόγελματίες του κλάδου. Καθημερινά δή και εκεί έχουν εγκατασταθεί τουλά- σο διήρκεσε ο χρόνος του τηλεφωνήδεχόμαστε τηλεφωνήματα από κα- χιστον γύρω στα 20 κομπιούτερ με α- ματός του στον πελάτη. Δηλαδή είναι
φετέριες, οι οποίες το 95-98% της ντίστοιχους χειριστές, 18 τηλε- στοιχεία τα οποία διασταύρωσα με κάαπασχόλησής τους είναι καθαρά σε φωνήτριες, 2 δικηγόροι μέσα στον ί- ποιον συνάδελφο ο οποίος μου έλεγε ότι
«δεν είχα ενοχληθεί ποτέ» για ένα δικό
θέμα καφετέριας, να ζητάνε με εξώ- διο χώρο, οι οποίοι είναι επί 10ώρου
μου συνάδελφο στην Αγία Παρασκευή,
δικα, αγωγές και ασφαλιστικά μέτρα οι βάσεως, οι οποίοι κάνουν το εξής:
που έλεγε ότι «δεν με έχουν ενοχλήσει
τρεις αυτές εταιρίες το 10% του τζίρου Οι εισπράκτορες των τριών εταιριών και μου έστειλαν εξώδικο». Για την ώρα
τους. Έχουμε ζητήσει από τις τρεις ε- γυρίζουν τα καταστήματα ως πε- λειτουργίας μάλιστα «τι ώρα τους πήρατε
ταιρίες την έναρξη διαπραγμα- λάτες,παραγγέλλουν ένα ποτό, ένα τηλέφωνο;» και μου είπαν αυτοί «τους
τεύσεων σε ότι αφορά το ποσοστό α- αναψυκτικό, ένα καφέ ανάλογα το εί- πήραμε στις 3.30' το μεσημέρι». Λέω για
μοιβής τους, που είναι για κατα- δος του καταστήματος, παίρνουν την τον συγκεκριμένο συνάδελφο που τον
στήματα για τα οποία η μουσική έχει απόδειξη του καταστήματος και την ξέρω τουλάχιστον 30 χρόνια, 3.30' το με-
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σημέρι δεν υπάρχει άνθρωπος στο μαγαζί, είναι λάθος. Τυχαίνει να είμαι την συγκεκριμένη ώρα περίπου, 3.15' στο χώρο εκείνο. Χτυπάνε στο κομπιούτερ την συνομιλία που είχαν, μου βγαίνει μια συνομιλία 3.17'.30", συνομίλησαν 1.10". Και
μάλιστα, εκείνη την ώρα κάνει μια κίνηση
μια από τους δικηγόρους εκεί, χτυπάει τον
αριθμό του συγκεκριμένου επαγγελματία,
γιατί εγώ έλεγα: «Αποκλείεται να τον
πήρατε, δηλαδή αμφισβητώ και την καταγραφή που έχετε κάνει στο κομπιούτερ»
και παίρνει τηλέφωνο επιτόπου.
Από την άλλη πλευρά, σηκώνεται το τηλέφωνο, μένω κάγκελο εγώ, γιατί ήμουν
βέβαιος, έκοβα το λαιμό μου ότι δεν
υπάρχει άνθρωπος στο κατάστημα εκείνη
την ώρα και ήταν ο κόφτης που έκοβε τα
κρέατα και απάντησε αυτός και δεν
ενημέρωσε βέβαια το αφεντικό, ποσώς
τον ενδιέφερε να τον ενημερώσει και μετά
αυτοί είχαν προχωρήσει στο εξώδικο, γιατί
μου λέει: «Βλέπετε, τώρα που τον.
πήραμε, την. ίδια ώρα τον πήραμε,
συμπτωματικά είναι η ίδια ώρα και πάλι
απαντάει». Επιβεβαιώνω εγώ από τον
συνάδελφο, ότι όντως εκείνη την ώρα,
κάθε μεσημέρι, πηγαίνει ο κόφτης και κόβει κρέατα και δεν µπορούσα να πω
κουβέντα. (Σχόλιο ΠΑΣΚΕΔΙ. Μπορούσες
ρε Καββαθά εκείνη την ώρα να καλέσεις
τον Εισαγγελέα, αφού είδες ότι
εξαπατούν τον κλάδο σου….αλλά ''Είναι
πολλά τα λεφτά Άρη…'')
Στην πορεία, µετά από συζήτηση, µείναµε σύµφωνοι ότι, από την στιγµή που
εµείς ως Οµοσπονδία ενηµερώσουµε τα
Σωµατεία µέλη µας και τα Σωµατεία µέλη
σε εύλογο χρονικό διάστηµα ενηµερώσουν τα µέλη τους για την υποχρέωση καταβολής συγγενικών δικαιωµάτων, από
κει και πέρα,εφόσον αρνηθούν, δεν θα
έχουµε καµία αντίρρηση να καταβάλει τα
δικαστικά έξοδα που θα δηµιουργεί από
µόνος του ο επαγγελµατίας. Εφόσον εµείς, σαν Σωµατεία Α/θµια, έχουµε ενηµερώσει όλα τα µέλη µας ότι, σύµφωνα µε
τον 2121, πρέπει να πληρωθούν συγγενικά δικαιώµατα στις τρεις εταιρίες
αυτές.
Καλό -θα είναι να σταλεί ένα γράµµα σε
όλα τα Σωµατεία, για να φτιάξουν ένα
υπόδειγµα επιστολής στο οποίο να λέει:
Στη περίπτωση στην οποία δηλώνουν
όταν πάει ο εισπράκτορας, ότι «είµαστε
αφενός µεν µέλη του Σωµατείου που
ανήκει στη δύναµη της ΠΟΕΣΕ, να πηγαίνουµε στο ειδικό τιµολόγιο που έχει
υπογράψει η Οµοσπονδία». Αφετέρου
να µην φέρνουν αντιρρήσεις διότι επί
της ουσίας, δυστυχώς µέχρι σήµερα
δεν έχει κερδιστεί κανένα Δικαστήριο.
Όποια Δικαστήρια έχουν κερδιστεί σε
πρώτο βαθµό, είναι Δικαστήρια που
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ΑΕΠΙ: ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ
Ή ΟΣΑ ΣΟΥ...ΖΗΤΑΝΕ;
Μεγάλη
ΕΠΙΤΥΧΙΑ του
ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
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Ακολούθησε τις Συμβουλές μας και η επιτυχία θα είναι βέβαιη.
Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ΠΑΣΚΕΔΙ η επίθεση στην ΑΕΠΙ
Ενημερώσου για το Αμοιβολόγιο που προτείναμε με εξώδικο και έγινε
αποδεκτό....αρκεί ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ να συμμετέχεις!!!!

γαπητοί συνάδελφοι μέλη και μη
του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. σας βρήκαμε
εκπληκτική λύση για να ξεφύγετε
από το δυσβάσταχτο εισπρακτικό καθεστώς της ΑΕΠΙ, της Ανώνυμης Εταιρίας,
που με την συνεργασία των Δήμων και
της Αστυνομίας, μέχρι τώρα σας ρουφούσε το μεδούλι, διότι σας υποχρέωνε, προκειμένου να αποκτήσετε
άδεια Μουσικών Οργάνων, να προπληρώσετε ενός έτους Πνευματικά Δικαιώματα στους ΑΕΠΙτζήδες και μετά να
πάτε στο Δήμο και να πληρώσετε άλλο
ένα χαράτσι 78 Ευρώ παράβολο για να
προμηθευτείτε την περιβόητη άδεια
μουσικών οργάνων, διότι η αστυνομία
καιροφυλακτεί (ούτε υπάλληλος της
ΑΕΠΙ να ήταν δεν θα έριχνε τόσες
μηνύσεις, για μη κατοχή ''άδειας μουσικών οργάνων'').
Εμείς σαν ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. βάζουμε ΤΕΛΟΣ
στα χρηματικά ποσά που ζητά η ΑΕΠΙ
και στα σιχαμερά παιχνίδια της. Δεν
έχουμε τίποτα με τους υγιείς Δημιουργούς Πνευματικών έργων, αλλά με τους
αρρωστημένους κερδοσκόπους δημιουργούς, που δεν τους ενδιαφέρει τίποτε άλλο παρά μόνο πόσα θα εισπράξουν.
Ξεχνούν όμως ότι σε πολύ λγο χρονικό
διάστημα θα ψάχνουν για ακροατές,
αλλά δεν θα βρίσκουν. Εμείς τους ενημερώσαμε, τους δώσαμε τον απαιτούμενο χρόνο να σκεφτούν, ότι οι μέθοδοι
που χρησιμοποιούν είναι παράνομοι,
όσον αφορά πάντα τον κλάδο μας.
Εμείς τους ζητήσαμε ποτέ Διαφημιστικά
Δικαιώματα; Όχι βέβαια. Τέλος λοιπόν
και η διαφήμιση των τραγουδιών τους.
Να παίζετε κύριοι τα τραγούδια σας
στην Αφρική, στην Αυστραλία και στην
Αλάσκα. Σας σιχάθηκε ο κλάδος μας.
Σας ακριβοπλήρωσε με το αίμα της
ψυχής του. Κατασχέσατε σπίτια, κλείσατε επιχειρήσεις κύριοι συνθέτες και
στιχουργοί, μέλη της ΑΕΠΙ. Καιρός λοιπόν κι εμείς να σας κλείσουμε την πόρτα
από τα μαγαζιά μας, δίδοντάς σας τα
ποσά που δικαιούσθε κι όχι αυτά που
ζητάτε. Δεν θέλουμε πια ούτε να σας
ακούμε, μα ούτε και να σας βλέπουμε.
Δεν φταίμε καθόλου εμείς γι αυτό, μα
καθαρά εσείς. Μας πνίξατε με μηνύσεις
κύριε Λευτέρη, κύριε Μίκη, κύριε
Διονύση, κύριε Σταμάτη, κύριε Μίμη,
κύριε Λαυρέντη.Προσλάβετε και μπράβους κι όποιος δεν πληρώνει να του καίτε το μαγαζί, ειδικά κάποιων παραμεθόριων καφενείων που με ένα τρανζιστοράκι προσπαθούν να ακούσουν τα
τραγούδια σας και να περάσουν λίγο ευχάριστα τις ατέλειωτες ώρες μοναξιάς
και αναδουλειάς τους. Είστε τόσο μάγκες λοιπόν, που με τον φόβο της Αστυ-

νομίας τους υποχρεώνετε να σας πληρώσουν. Παλιά μας συγκινούσαν τα
τραγούδια σας, μας αναγκάσατε όμως
να τα σιχαθούμε.
Σε πιο σημείο κύριοι ο 2121/93 λέει ότι
το αμοιβολόγιό σας πρέπει να βγαίνει
βάσει των τετραγωνικών μέτρων που
έχει ένα μαγαζί; Σας βόλεψε λοιπόν μια
χαρά αυτός ο υπολογισμός, για να μπορείτε να εισπράττετε, μόνο από τον κλάδο μας 200.000.000€ ετησίως. Γίνατε όλοι γνωστοί επειδή αυτός ο λαός σας
τραγούδησε στις ταβέρνες, στα καφενεία, στα δημόσια στέκια του. (εάν υπήρχε ο «οργανισμός» στη κατοχή, θα
υπήρχαν εισπράκτορες που θα μαζεύανε λεφτά από τον ΕΛΑΣ;). Στόμα,
στόμα έγιναν κάποιων από εσάς, κάποτε γνωστά τα τραγούδια σας και μίλησαν σε καρδιές, ένωσαν, συγκίνησαν
και κάποια απαγορευόντουσαν κάποτε.
Τι ειρωνεία. Και τώρα απαγορεύονται.
Τώρα μόνοι σας αναγκάζετε τον κόσμο
να μην τα παίζει πια, γιατί στέλνετε
εσείς την αστυνομία να τους το απαγορεύει.
Αναρωτιέμαι, εάν πεινάτε, δεν θα μπείτε
σε εστιατόριο που παίζει STING και
προτιμάτε να αγοράσετε τυρόπιττα από
μαγαζί που παίζει ΡΑΠ; Ή μήπως, εάν
δεν υπάρχει στη περιοχή σας, μένετε
νηστικοί; ΈΛΕΟΣ! ΕΧΟΥΜΕ ΤΡΕΛΑΘΕΙ
ΕΝΤΕΛΩΣ;
Η δουλειά του δημιουργού είναι πρώτα
απ όλα δουλειά ψυχής και μετά κονόμας. Όλοι οι δημιουργοί αρέσκονται και
είναι δίκαιο αυτό να φτάνει η δουλειά
τους (η ψυχή τους) στον κόσμο. Θέλουν
να τους αγαπά ο κόσμος και μην μου πει
κανένας ότι δεν το θέλει αυτό. Ο δημιουργός παίρνει ζωή από την αναγνώριση και την αποδοχή του κόσμου.
Οι υπάλληλοι όμως που έχετε προσλάβει να σας εκπροσωπούν έχουν καταφέρει να κάνουν την αγορά να βρίζει
τους δημιουργούς, που εξαιτίας τους
και με εντολή τους «υποτίθεται» κλείνουν μαγαζιά, κυνηγούν το κοινό σας με
την αστυνομία, και με τις μεθόδους
αυτές η κοινωνία σχεδόν πια στο σύνολο
της αμβισφητεί όλο και περισσότερο το
πνευματικό δικαίωμα γιατί το θεωρεί
κλοπή και υπερβολή από μεριάς των δημιουργών.
Νομίζετε ότι αυτές οι τακτικές παραμένουν αιώνιες; Ότι θα λειτουργείτε πάντα σε καθεστώς φόβου, μηνύσεων και
αστυνομίας;
Θα καταντήσετε σαν τις τράπεζες που
όταν βγάλουν όλο τον κόσμο στη μαύρη
λίστα με χρέη από 100 μέχρι εκατομμύρια, στο τέλος θα μείνουν χωρίς
πελάτες.

Και τότε, τι; Θα παρακαλάνε για πελάτες; Τι ντροπή να παρακαλάτε για ακροατές.
Τα πράγματα αλλάζουν και το ξέρετε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δώστε μας ψήφο
εμπιστοσύνης κι ακολουθείστε μας όλοι
στις Δικαστικές αίθουσες, προκειμένου
να πατάξουμε το εισπρακτικό καθεστώς της ΑΕΠΙ, που επί χρόνια λυμαίνεται
τον κλάδο μας. Ας πάψουμε να είμαστε
‘’κοκκινοσκουφίτσες’’ κι ας γίνουμε ο
‘’κακός ο λύκος’’ Επιτέλους πρέπει να
ενωθούμε για το συμφέρον μας.

Διαδικασία
Καταρτίσαμε δικό μας αμοιβολόγιο το
οποίο θεωρούμε εύλογο και δίκαιο και
αποστείλαμε στις 5 Μαϊου 2011 εξώδικη
πρόσκληση, με αριθμό επίδοσης 9502,
στην ΑΕΠΙ, προτείνοντάς τους να συμφωνήσουν με αυτό και να μας απαντήσουν εντός 30 εργασίμων ημερών.
Το εξώδικο παρέλαβε κανονικά και σύμφωνα με τον Νόμο, η υπάλληλος της
ΑΕΠΙ κ. Λέπουρα Δέσποινα.
Το ‘’αμοιβολόγιο’’ που προτείναμε στην
ΑΕΠΙ είναι το εξής:
ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤ/ΤΑ
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΑ
Οβελιστήρια-fast food-Μπουγατσατζίδικα-Πιτσαρίες-Καφενεία Καφεζαχαροπλαστεία-Κυλικεία
Με τραπεζοκαθίσματα ασχέτως ποσότητας 70 € / έτος.
Ανευ τραπεζοκαθισμάτων 0€
ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ 0,004 €/κάθισμα
στον εσωτερικό χώρο μόνο/ημέρα λειτουργίας
Εστιατόρια-Ταβέρνες-Ψαροταβέρνες-Ουζερί-Οινομαγειρεία
0,004 €/κάθισμα στον εσωτερικό
χώρο μόνο / ημέρα λειτουργίας
Καφετέριες-Καφέ μπαρ-Αναψυκτήρια-Μπυραρίες+50% επί της βασικής τιμής με τα ίδια κριτήρια.
Μπαρ-club-disco+200% επί της
βασικής τιμής με τα ίδια κριτήρια.
Κέντρα Διασκέδασης με dj + 250%
επί της βασικής τιμής με τα ίδια κριτήρια.
Κέντρα Διασκέδασης με ζωντανή
μουσική +300% επί της βασικής τι-

Ακολουθείστε
τον Δικαστικό
μας αγώνα.
Γίνετε για σας.

μής με τα ίδια κριτήρια.
Κέντρα Διασκέδασης με ζωντανή
μουσική, που δουλεύουν με δεξιώσεις γάμων κλπ 50 € ανά εκδήλωση με αποδεικτικό τις συμβάσεις
ανάθεσης έργου, με τα ίδια κριτήρια
κατά τα άλλα.
Πάτρα-Ηράκλειο-Χανιά-ΛάρισαΚέρκυρα-Βόλος-Μύκονος-Σαντορίνη-1ο πόδι Χαλκιδικής - 10% επί
της βασικής τιμής.
Καβάλα-Ιωάννινα-Χαλκίδα-Σέρρες - 20% επί της βασικής τιμής.
Τρίκαλα-Κατερίνη-Καλαμάτα-Λαμία-Ρόδος-Κομοτηνή-Δράμα-Αλεξανδρούπολη-Βέροια-Ξάνθη-Κοζάνη-Καρδίτσα-Κόρινθος-Χίος-Μυτιλήνη-υπόλοιποι Δήμοι Ν. Αττικής
και Θεσσαλονίκης-30% επί της
βασικής τιμής.
Υπόλοιπα μέρη-40% επί της βασικής τιμής.
Στις 7 Ιουνίου η ΑΕΠΙ με Εξώδικη
απάντηση, μας γνωστοποίησε ότι αποδέχεται το αμοιβολόγιό μας,
ΑΡΚΕΙ να δεσμεύονται νομικά, όσοι
συμμετέχουν στα Δικαστήρια που
θα ακολουθήσουν, ότι θα πληρώνουν τα ποσά που τους αναλογούν.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο
ΠΑΣΚΕΔΙ, αρκεί να την αρπάξετε
από τα μαλλιά και να συμμετέχετε
στα γκρουπαριστά (ανά 10 επιχειρήσεις) Δικαστήρια Τακτικής Αγωγής προσδιορισμού τιμής, προκειμένου να πληρώνετε τα ως άνω
ποσά, που για να καταλάβετε την
μέχρι τώρα διαφορά είναι:
Π.χ. Καφέμπαρ στον Δήμο Αμαρουσίου
στην Αθήνα με 78 καθίσματα στον εσωτερικό χώρο που δουλεύει 9 μήνες το
χρόνο, θα πληρώνει 0,004€ Χ 78
καθίσματα = 0,312€ την ημέρα Χ 30
ημέρες/μήνα = 9,36€ - 30% έκπτωση
(σαν Δήμος εκτός Κέντρου Αθήνας) =
6,552€ το μήνα Χ 9μήνες λειτουργίας
= ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ 58,97€

Μετά από αυτό το παράδειγμα,
εάν δεν συμμετάσχετε αμέσως στο
Δικαστικό κάλεσμα, που για το
κάθε μαγαζί θα στοιχίζει μόνο
200€ μια κι έξω, τότε η ΑΕΠΙ θα
σκεφτεί και θα πει: ‘’Καλά τους
κάνω, τα ζητά ο οργανισμός τους’’.
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ΤΑ ΑΣΜΑΤΑ ΓΙΝΑΝ ΜΙΑΣΜΑΤΑ
Ακολουθείστε
τον Δικαστικό
μας αγώνα.
Γίνετε για σας.

Μεγάλη
ΕΠΙΤΥΧΙΑ του
ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.

Η

δράση των κυρίων αυτών
έφτασε στο απροχώρητο. Δεν
αντέχει άλλο ο κλάδος μας από
τέτοιου είδους ζογκλερικές επιθέσεις.
Ας ψάξουν από αλλού να τα πάρουν κι
όχι από εμάς. Ας σταματήσει και το
κράτος και οι δικαστές να κάνουν τα
στραβά μάτια στα άδικα αιτήματά τους.
Ποιοι είναι αυτοί που προκειμένου να
μας τα πάρουν όσο πιο χοντρά γίνεται
βαφτίζουν αφ’ εαυτού τους τα μαγαζιά
μας από καφετέριες σε μπαράκια κι από
180 Ευρώ που πρέπει να δίνουμε ανά
έτος ,σύμφωνα με το καθ όλα παράνομο
αμοιβολόγιό τους, μας πηγαίνουν στην
κλίμακα των 3500 Ευρώ ανά έτος και
ζητώντας μας και αναδρομικά τουλάχιστον 3 ετών φτάνουν να μας ζητούν
10.000 Ευρώ ή 15000 ευρώ;
Ποιοι είναι αυτοί που διεκδικούν να
εισπράξουν το 10% επί των ακαθαρίστων μας;
Γέμισε ο τόπος από νταβατζήδες και το
κράτος τι κάνει;
Εμείς όμως δεν είμαστε πόρνες και δεν
έχουμε ανάγκη από κανέναν νταβατζή.
Ποιοι είναι αυτοί που δέχονται παζάρια
απειλώντας μας με μηνύσεις και αγωγές
αν δεν συμβιβαστούμε;
Ποιοι είναι αυτοί που μας στέλνουν στην
ΠΟΕΣΕ, δήθεν για χαμηλότερο αμοιβολόγιο;
Ποιοι είναι αυτοί, που έξω από τις Δικαστικές αίθουσες, χαμηλώνουν τις
απαιτήσεις τους, λες και πουλάνε κιλίμια; Αέρα ρε πουλάτε κοπανιστό, γι αυτό και χαζοπαζαρεύεστε.
Ποιοι είναι αυτοί που βάζουν ψευδομάρτυρες να φωτογραφίζουν τα μαγαζιά μας κρυφά, μαζί με τους πελάτες
μας και να παρουσιάζουν το φωτογραφικό υλικό στα δικαστήρια μαζί με
ψεύτικες λίστες τραγουδιστών που εκπροσωπούν και οι δικαστές να δέχονται
τα παράνομα αυτά υλικά ως στοιχεία υπέρ τους;
Ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν στις
ιστοσελίδες που έχουν τα μαγαζιά μας
στο facebook και εκτυπώνουν χωρίς την
άδειά μας, φωτογραφικό ανηρτημένο

υλικό, από διάφορα happening που
κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα διοργανώνουμε στους χώρους μας, προκειμένου να αποδείξουν στα Δικαστήρια
ότι είμαστε club, άρα η μουσική είναι απαραίτητη και η κλίμακα του αμοιβολογίου τους στα 3.500 € το έτος;
Το ξέρουν όλοι αυτοί οι νταβατζήδες ότι
αυτούς που εκπροσωπούν (τραγουδιστές, οργανοπαίχτες), δουλεύουν
όλοι τους στα δικά μας μαγαζιά;
Ας μάθουν λοιπόν τα μέλη τους ότι το
μέλλον τους θα είναι αβέβαιο αν
συνεχίσουν κατ αυτόν τον τρόπο να
χώνουν το χέρι τους στην τσέπη μας οι
κύριοι που τους εκπροσωπούν.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δώστε μας ψήφο
εμπιστοσύνης κι ακολουθείστε μας όλοι
στις Δικαστικές αίθουσες, προκειμένου
να πατάξουμε το εισπρακτικό καθεστώς των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης με τις επωνυμίες GRAMMOΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ, που επί χρόνια λυμαίνονται τον κλάδο μας. Αυτά που θα
διαβάσετε παρακάτω, τα κάναμε για
όλους εσάς, γι αυτό πρέπει αμέσως να
τα επωφεληθείτε, για να αισθανθούμε
κι εμείς ότι άξιζε τον κόπο.

Διαδικασία
Καταρτίσαμε δικό μας αμοιβολόγιο το
οποίο θεωρούμε εύλογο και δίκαιο και
αποστείλαμε στις 5 Μαϊου 2011
1) Εξώδικη πρόσκληση, με αριθμό
επίδοσης 9503, στην GRAMMO ,
προτείνοντάς τους να συμφωνήσουν με
αυτό και να μας απαντήσουν εντός 30
εργασίμων ημερών.Το εξώδικο
παρέλαβε κανονικά και σύμφωνα με τον
Νόμο, η υπάλληλος της GRAMMO κ.
Αγγελική Σταματελιά.
2) Στην ΕΡΑΤΩ,που το παρέλαβε η
υπάλληλος κ. Μαίρη Στάμου.
3) Στον ΑΠΟΛΛΩΝ, που το παρέλαβε η
υπάλληλος κ. Κατερίνα Χρυσαφίδη.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, οι Οργανισμοί
GRAMMO-ΕΡΑΤΩ-ΑΠΟΛΛΩΝ
δέχονται επίθεση, από φορέα
του κλάδου των
καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ακολουθείστε
τον ΠΑΣΚΕΔΙ στα ομαδικά
δικαστήρια και κερδίστε
αξιοπρέπεια και χιλιάδες
Ευρώ.

Το ‘’αμοιβολόγιο’’ που προτείναμε
στους Οργανισμούς είναι το εξής:
ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤ/ΤΑ
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΑ
Οβελιστήρια-fast food-Μπουγατσατζίδικα-Πιτσαρίες-Καφενεία Καφεζαχαροπλαστεία-Κυλικεία
Με τραπεζοκαθίσματα ασχέτως ποσότητας 35 € / έτος.
Ανευ τραπεζοκαθισμάτων 0€
ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ 0,002 €/κάθισμα
στον εσωτερικό χώρο μόνο/ημέρα λειτουργίας
Εστιατόρια-Ταβέρνες-Ψαροταβέρνες-Ουζερί-Οινομαγειρεία
0,002 €/κάθισμα στον εσωτερικό
χώρο μόνο / ημέρα λειτουργίας
Καφετέριες-Καφέ μπαρ-Αναψυκτήρια-Μπυραρίες+50% επί της βασικής τιμής με τα ίδια κριτήρια.
Μπαρ-club-disco+200% επί της
βασικής τιμής με τα ίδια κριτήρια.
Κέντρα Διασκέδασης με dj + 250%
επί της βασικής τιμής με τα ίδια κριτήρια.
Πάτρα-Ηράκλειο-Χανιά-ΛάρισαΚέρκυρα-Βόλος-Μύκονος-Σαντορίνη-1ο πόδι Χαλκιδικής - 10% επί
της βασικής τιμής.
Καβάλα-Ιωάννινα-Χαλκίδα-Σέρρες - 20% επί της βασικής τιμής.
Τρίκαλα-Κατερίνη-Καλαμάτα-Λαμία-Ρόδος-Κομοτηνή-Δράμα-Αλεξανδρούπολη-Βέροια-Ξάνθη-Κοζάνη-Καρδίτσα-Κόρινθος-Χίος-Μυτιλήνη-υπόλοιποι Δήμοι Ν. Αττικής
και Θεσσαλονίκης-30% επί της
βασικής τιμής.
Υπόλοιπα μέρη-40% επί της βασικής τιμής.
Στις 25 Μαϊου οι Οργανισμοί μας
απάντησαν με εξώδικο και μας

πρότειναν την ίδια συνεργασία που
είχαν υπογράψει με την ΠΟΕΣΕ,από
τις 20 Νοεμβρίου 2002. Αυτό θα σήμαινε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι θα
έπρεπε να σας καταδίδουμε, έναντι
3%...μίζας, από τους Οργανισμούς.
Φυσικά η ιστορία του ΠΑΣΚΕΔΙ, δεν
επέτρεψε αυτή τη συνεργασία, διότι
προτιμάμε σαν έσοδα να έχουμε
ΜΟΝΟ την ετήσια συνδρομή σας,
για να μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι και να αλληλοκοιταζόμαστε
στα μάτια. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό
θα μας το αναγνωρίσετε και επειδή
είναι ΜΟΝΑΔΙΚΗ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΠΑΣΚΕΔΙ, ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε όλοι σας
άμεσα, ακολουθώντας την προτροπή μας για ΟΜΑΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ,
διότι μόνο με αυτό τον τρόπο θα διεκδικήσετε τις ως άνω χαμηλές τιμές, που με τόσο αγώνα και εξυπνάδα, εμείς κερδίσαμε για σας. Τα
Δικαστήρια θα είναι σε γκρουπ των
10 επιχειρηματιών, θα γίνονται όλα
στην Αθήνα, θα μπορείτε αν θέλετε
να τα παρακολουθείτε, θα έχετε
ακριβές αντίγραφο του δικογράφου, από την ημέρα κατάθεσης, για
να θεωρείστε σε εκκρεμοδικία και τό
κόστος του Δικαστηρίου θα είναι
μόνο 200€ ανά επιχείρηση εφάπαξ.
Δείτε ένα παράδειγμα αμοιβής
Π.χ. Καφέμπαρ στην Καβάλα με 65
καθίσματα στον εσωτερικό χώρο που
δουλεύει 9 μήνες το χρόνο, θα πληρώνει 0,002€ Χ 65 καθίσματα = 0,13€
την ημέρα Χ 30 ημέρες/μήνα = 3,90€ 20% έκπτωση (σαν ιδιαίτερη περιοχή)
= 3,12€ το μήνα Χ 9μήνες λειτουργίας
= ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ 28,08€
Για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά
όμως χρειάζεται αθρόα συμμετοχή.
Τώρα αν δεν θέλετε να συμμετάσχετε...τότε Πληρώστε αυτά που σας
ζητάνε και με τις ...υγείες σας!!!
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Φτιάξε κι εσύ μια Λέσχη.....μπορείς
Α

γαπητέ συνάδελφε, η μοναδική
πρωτοποριακή λύση για να
γλυτώσεις από όλα τα προβλήματα που σε απασχολούν στην επιχειρηματικότητά σου, είναι η ίδρυση λέσχης (Σωματείο), που με τον μοναδικό
τρόπο, δούλεψε το Νομικό μας τμήμα
επί 12 μήνες και δημιούργησε μαγικές
λύσεις.
Το καταστατικό που συντάσσεται από
τους Νομικούς μας, είναι κατά τέτοιο
τρόπο συντεταγμένο, στους Σκοπούς
(γιατί εκεί κρύβεται όλο το μυστικό), που
σε διασφαλίζει σε όλα τα παρακάτω,
που διαβάζοντάς τα δεν θα πιστεύουν τα
μάτια σου. Κι όμως συνάδελφε, είναι
αληθινά. Σε κάθε επιχείρηση συντάσσεται διαφορετικό καταστατικό, που να
πληροί τις προϋποθέσεις σωστής διασφάλισης του καταστήματος. Μην διανοηθεί κανείς να πιστέψει, ότι το καταστατικό αυτό είναι ''απλό'' και μπορεί να
το συντάξει οποιοσδήποτε νομικός, διότι
σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πέσετε θύμα, χωρίς φυσικά να ευθύνεται ο
νομικός, ο οποίος δεν γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες που πρέπει να συμπεριλάβει
στους Σκοπούς σύστασης. Σε αυτή την
περίπτωση θα είστε ευάλωτοι σε κάθε
Δικαστική αρχή και θα κινδυνεύει η λέσχη από ''διάλυση''. Με το που συστή-

νεται η Λέσχη, αμέσως αναλαμβάνει το
Νομικό μας τμήμα την άψογη λειτουργία
της εφ' όρου ζωής, διότι και αυτό παίζει
μεγάλο ρόλο στην νομιμότητά της και
μετά την σύσταση. Δηλαδή για να καταλάβετε, όπως τώρα στην επιχείρησή
σας έχετε λογιστές, οι λογιστές της Λέσχης και όχι της επιχείρησης, θα είναι οι
Νομικοί μας. Αναλογιστείτε τώρα πόσα
προβλήματα αντιμετωπίζετε στην επιχείρησή σας σήμερα. Η ίδρυση της Λέσχης θα προσπαθήσει, σχεδόν όλα να τα
απομακρύνει. Μπορεί βέβαια στην πορεία να προκύψουν κάποια προβληματάκια, αλλά οι Νομικοί μας, θα είναι πανέτοιμοι να τα αντιμετωπίσουν.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΜΕ
ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΛΕΣΧΗΣ
1) Μισθωτήριο συμβόλαιο (φωτοτυπία).
2) Κάτοψη χώρου καταστήματος
(φωτοτυπία) .
3) Άδεια λειτουργίας (φωτοτυπία).
4)20 ιδρυτικά μέλη Ελληνικής υπηκοότητας άνω των 18 ετών (φωτοτυπία
ταυτοτήτων μπρος πίσω και αναγραφή
τωρινής διεύθυνσης και κινητό ή σταθερό τηλέφωνο)
Διευκρινίσεις:

1) Η επιχείρησή σου, από την ίδρυση
της Λέσχης και μετά, μπορεί να λειτουργεί ως χώρος καπνιζόντων.
2) Θα μπορείτε να λειτουργείτε ακόμη
και όλο το 24ωρο, παίζοντας μουσική
χωρίς πρόβλημα, αρκεί φυσικά να μην
ενοχλείτε τους περιοίκους.
3) Ο χώρος της επιχείρησής σου θα θεωρείται πλέον ιδιωτικός (δηλαδή όπως
είναι το σπίτι σου). Σκέψου τώρα με
ποιους τρόπους οι ελεγκτικοί φορείς
μπορούν να εισέλθουν για οποιονδήποτε έλεγχο....στο σπίτι σου.
4) Το ΙΚΑ δεν θα μπορεί να επιβάλλει
κυρώσεις, για οποιαδήποτε παράβαση
που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του,
που κι αν επιβάλλει, θα υπάρχουν αθωωτικές εκβάσεις στα αρμόδια Δικαστήρια, διότι θα λειτουργείτε νομότυπα
βάσει του Καταστατικού της Λέσχης.
5) Θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την
''πόρτα'', ούτως ώστε όποιον θέλετε να
βάζετε στον χώρο σας κι όποιον θέλετε
να μην του επιτρέπετε την είσοδο, χωρίς
νομικές κυρώσεις.
6) Δεν θα ισχύουν πλέον οι 3 μηνύσεις
σφράγιση επιχείρησης, διότι η οποιαδήποτε ποινή θα επιβάλλεται στον εκάστοτε υπεύθυνο της λέσχης και όχι στην
επιχείρηση.
Το πως γίνονται όλα αυτά, ίσως να σας

φαίνονται εξωπραγματικά, αλλά το Νομικό μας τμήμα τα δούλεψε, τα
τέσταρε και είναι έτοιμο, με το χαμηλότερο οικονομικό τίμημα, να σας τα
προσφέρει. Τώρα αν κάποιος συνάδελφος είναι δύσπιστος και νομίζει ότι
αυτά δεν γίνονται, ας μείνει με την δυσπιστία του και με τα προβλήματά του.
Εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτούς που ρισκάρουν στα πρωτοποριακά
σχέδια και που συνήθως είναι και οι
ΝΙΚΗΤΕΣ του επιχειρείν. Εξ άλλου χιλιάδες τέτοιες Λέσχες δουλεύουν στις Ευρωπαϊκές χώρες και ευημερούν. Αυτό το
μοντέλο δούλεψαν και οι Νομικοί μας.
Επικοινωνήστε μαζί μας να σας δώσουμε τα φώτα μας, προκειμένου να λάβετε τις σχετικές πληροφορίες. Μόνο
βιαστείτε, γιατί ……….τα πρόστιμα και η
έλλειψη πελατείας είναι πολύ κοντά
Χρόνος παραλαβής καταστατικού από
το αρμόδιο Πρωτοδικείο περίπου 2 - 6
μήνες και η εφάπαξ αμοιβή 2.000€ .
Τηλεφωνική επικοινωνία για οποιαδήποτε διευκρίνιση
2310932420, 473, 481 κ. Μαμάκης
Βασίλης & 6993 909353 κ. Καλιώρας
Ηλίας

Paskedi club ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ σε χιλιάδες καταναλωτές
Συνάδελφε διάβασε με προσοχή και
δήλωσε την συμμετοχή σου.
Αγαπητέ καταναλωτή ο ΠΑΣΚΕΔΙ σου
προσφέρει την paskedi club ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
Η κάρτα μέλους σου δίνει το δικαίωμα
της έκπτωσης σε προεπιλεγμένα καταστήματα του κλάδου μας.
1) Ο ΠΑΣΚΕΔΙ και τα μέλη του σε όλη την

Ελλάδα, προσφέρουν την paskedi club
(Εκπτωτική κάρτα) ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ
Σε όλους τους Έλληνες καταναλωτές και
όχι μόνο,
Πληροφορίες www.paskedi.gr
e-mail: paskedi@paskedi.gr
Α) Πώς θα πας για φαγητό με την
paskedi Club.
Τώρα εξασφαλίζεις έκπτωση 20% σε
εστιατόρια και ταβέρνες από Κυριακή
βράδυ έως και Παρασκευή μεσημέρι
και έκπτωση 10% από Παρασκευή
βράδυ έως και Κυριακή μεσημέρι. Τα
μέλη του paskedi Club έχουν τη
δυνατότητα να βγουν για φαγητό,

εξασφαλίζοντας τις εκπτώσεις στο ποσό
του τελικού λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένου του κρασιού, της μπύρας
και του αναψυκτικού. Η κάρτα μέλους
είναι προσωπική και καλύπτει μόνο τον
κάτοχό της. Τα μέλη του paskedi Club
κλείνουν τραπέζι όπως θα έκλειναν σε
οποιαδήποτε άλλη έξοδό τους. Οι εκπτώσεις ισχύουν στις τιμές του επίσημου
τιμοκαταλόγου της επιχείρησης και δεν
συνδυάζονται με άλλες προσφορές που
ενδέχεται να ισχύουν την ίδια εβδομάδα σε κάποια από τα σηματοδοτημένα εστιατόρια ή ταβέρνες.
Τα μέλη του paskedi Club είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν την ιδιότητά
τους και να επιδεικνύουν την κάρτα
τους πριν από την παραγγελία και κατά την πληρωμή του λογαριασμού, η
οποία μπορεί να γίνει είτε με μετρητά
είτε με οποιαδήποτε (αποδεκτή από
την επιχείρηση) πιστωτική κάρτα. Αν
δεν επιδειχθεί η κάρτα μέλους, το
δικαίωμα έκπτωσης δεν ισχύει.
Η κάρτα μέλους paskedi club
ισχύει για όλη την Ελλάδα.
Β) Πώς θα πας για clubbing, ποτό ή
καφέ με την paskedi Club.
Τώρα εξασφαλίζεις έκπτωση 20% σε
Καφετέριες, cafe-bar, bar από Κυριακή
βράδυ έως και Παρασκευή μεσημέρι
και έκπτωση 10% από Παρασκευή
βράδυ έως και Κυριακή μεσημέρι!
Τα μέλη του paskedi Club έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν το ποτό τους ή
τον καφέ τους, εξασφαλίζοντας τις ως
άνω εκπτώσεις στο ποσό του τελικού λογαριασμού για κατανάλωση σε τραπέζι,
συμπεριλαμβανομένου του κρασιού, του
αλκοόλ και των παρελκόμενων (εξαιρούνται τα πούρα). Στην περίπτωση που
πρόκειται για κατανάλωση στην μπάρα

(bar) η κάρτα μέλους του paskedi Club
εξασφαλίζει δωρεάν το δεύτερο (ίδιο) ποτό, μετά την πληρωμή του πρώτου.
Στην καθιστή κατανάλωση κάθε κάρτα
μέλους καλύπτει μόνο τον κάτοχό της.
Τα μέλη του paskedi Club κλείνουν τραπέζι όπως θα έκλειναν σε οποιαδήποτε
άλλη έξοδό τους. Οι ως άνω εκπτώσεις
ισχύουν στις τιμές του επίσημου τιμοκαταλόγου της επιχείρησης και δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές που ενδέχεται να ισχύουν την ίδια εβδομάδα σε
κάποια από τα σηματοδοτημένα
καταστήματα. Τα μέλη του paskedi Club
είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν την
ιδιότητά τους και να επιδεικνύουν την
κάρτα τους πριν από την παραγγελία και
κατά την πληρωμή του λογαριασμού, η
οποία μπορεί να γίνει είτε με μετρητά είτε
με οποιαδήποτε (αποδεκτή από την
επιχείρηση) πιστωτική κάρτα. Αν δεν
επιδειχθεί η κάρτα μέλους, το δικαίωμα
έκπτωσης δεν ισχύει.
Η κάρτα μέλους paskedi club ισχύει
για όλη την Ελλάδα.
Γ) Πώς θα βγεις για νυχτερινή διασκέδαση με την paskedi Club.
Τώρα εξασφαλίζεις έκπτωση 20% σε
Κέντρα Διασκέδασης και club από
Κυριακή βράδυ έως και Πέμπτη
β ρ ά δ υ κα ι έ κ π τω σ η 1 0 % α π ό
Παρασκευή βράδυ έως και Σάββατο
βράδυ. Τα μέλη του paskedi Club έχουν
τη δυνατότητα να βγουν για νυχτερινή
διασκέδαση, εξασφαλίζοντας στο ποσό
του τελικού λογαριασμού τις ως άνω εκπτώσεις για κατανάλωση σε τραπέζι, συμπεριλαμβανομένου του κρασιού, του
αλκοόλ και των παρελκόμενων (εξαιρούνται τα πούρα και τα λουλούδια).
Στην περίπτωση που πρόκειται για
κατανάλωση στο μπαρ, η κάρτα μέλους

του paskedi Club εξασφαλίζει δωρεάν το
δεύτερο (ίδιο) ποτό, μετά την πληρωμή
του πρώτου. Στην καθιστή κατανάλωση
κάθε κάρτα μέλους καλύπτει μόνο τον
κάτοχό της. Τα μέλη του paskedi Club
κλείνουν τραπέζι όπως θα έκλειναν σε
οπο ι α δ ή ποτ ε ά λ λ η έ ξο δ ό το υ ς .
Οι ως άνω εκπτώσεις ισχύουν στις τιμές
του επίσημου τιμοκαταλόγου της επιχείρησης και δεν συνδυάζονται με άλλες
προσφορές που ενδέχεται να ισχύουν
την ίδια εβδομάδα σε κάποιους από τους
σηματοδοτημένους χώρους νυχτερινής
διασκέδασης. Τα μέλη του paskedi Club
είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν την
ιδιότητά τους και να επιδεικνύουν την
κάρτα τους πριν από την παραγγελία και
κατά την πληρωμή του λογαριασμού, η
οποία μπορεί να γίνει είτε με μετρητά είτε
με οποιαδήποτε (αποδεκτή από την επιχείρηση) πιστωτική κάρτα. Αν δεν
επιδειχθεί η κάρτα μέλους, το δικαίωμα
έκπτωσης δεν ισχύει.
Η κάρτα μέλους paskedi club ισχύει
για όλη την Ελλάδα.
Η κάρτα μέλους paskedi club θα παραδίδεται στους κατόχους 30 ημέρες μετά
την εγγραφή, με courier. Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον παραλήπτη.
Παραλαβή καρτών μπορεί να γίνεται και
από τα Γραφεία του ΠΑΣΚΕΔΙ στην Θεσσαλονίκη Χειμάρρας 30 (περιοχή Μπότσαρη) Τηλ. Κέντρο 2310932420, πάντα
κατόπιν συννενόησης.
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. πάντα πρωτοπόρος
και δίπλα στον καταναλωτή.
Αναμένουμε από όλους τους συναδέλφους ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Γιατί χρειάζεται η επιχείρησή μου
Ιστοσελίδα;

Η

ύπαρξη ιστοσελίδας είναι στις μέρες μας
απαραίτητη για κάθε επιχείρηση. Η διείσδυση
του Διαδικτύου στις επιχειρήσεις και τα σπίτια
των ελλήνων αυξάνεται συνεχώς με γοργούς ρυθμούς
και μπαίνει στη ζωή κάθε έλληνα πολίτη, καθιστώντας
το ως το Νο1 μέσο αναζήτησης.
Ολοένα και περισσότεροι πολίτες, είτε είναι απλοί καταναλωτές ή εμπορικές επιχειρήσεις που αναζητούν
συνεργάτες, καταφεύγουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και αναζητούν στο Διαδίκτυο επιχειρήσεις για
συνεργασία, αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών κλπ. Το
Διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη Η/Υ να
έχει πρόσβαση σε πληροφορία, εμπλουτισμένη από εικόνες, βίντεο, ήχο και διαδραστικές εφαρμογές.
Η εξοικείωση των πολιτών με το Διαδίκτυο είναι πλέον
τόσο μεγάλη ώστε αν μία επιχείρηση δεν έχει ιστοσελίδα προβολής στο Διαδίκτυο, θεωρείται υποδεέστερη από μία ανταγωνιστική επιχείρηση που έχει
δημιουργήσει μία καλαίσθητη ιστοσελίδα. Για το λόγο
αυτό, η δημιουργία καλαίσθητης και λειτουργικής
ιστοσελίδας επιβάλλεται πλέον για κάθε επιχείρηση,
από μικρές ατομικές επιχειρήσεις εως μεγάλες πολυεθνικές.
Τι θα κερδίσω φτιάχνοντας ιστοσελίδα;
1.Άμεση προβολή σε εκατομμύρια χρήστες από την
Ελλάδα και όλο τον κόσμο
2.Προβολή των προϊόντων ή υπηρεσιών μου με κείμενο, εικόνες, βίντεο και ήχο
3.Δυνατότητα on-line πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών μέσα από το Διαδίκτυο
4.Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησής μου
5.Πλεονέκτημα απέναντι στους ανταγωνιστές μου με
τη δημιουργία ενός καλαίσθητου και λειτουργικού
ιστοχώρου που θα ωθήσει τους υποψήφιους πελάτες
να με προτιμήσουν
6.Δυνατότητα ανεύρεσης συνεργατών, προμηθευτών
κλπ από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο
Έχω ήδη ιστοσελίδα, γιατί να την αλλάξω;
Αρκετές επιχειρήσεις έχουν ήδη ιστοσελίδα προβολής
τους στο Διαδίκτυο, συνήθως όμως χαμηλής ποιότητας, καθώς κατασκευάζονται από ερασιτέχνες, ή ακόμη και από τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα το κατά μέσο όρο χαμηλό ποιοτικό επί-

πεδο στον τομέα των ιστοσελίδων για τις ελληνικές
επιχειρήσεις.
Τώρα μπορείτε να επωφεληθείτε του γεγονότος αυτού και να γίνετε από τις πρώτες επιχειρήσεις με πραγματικά εντυπωσιακές ιστοσελίδες που θα ανεβάσουν
το κύρος της επιχείρησής σας και την προτίμησή σας
από χιλιάδες χρήστες και υποψήφιους αγοραστές/
συνεργάτες! Ξεχωρίστε από το πλήθος και αποκτήστε ένα μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στους ανταγωνιστές σας.
Στις μέρες μας, η ιστοσελίδα είναι η «βιτρίνα» της επιχείρησής προς το κοινό. Όσο περισσότερο καλαίσθητη, οργανωμένη και λειτουργική είναι, τόσο περισσότερο θα «πείσει» τον υποψήφιο πελάτη να σας
εμπιστευθεί. Η Mascot σας παρέχει τα υψηλότερα
στάνταρντ από πλευράς αισθητικής, παρουσίασης και
λειτουργικότητας για μία ιστοσελίδα που θα πείσει και
τον πιο «δύσκολο» υποψήφιο πελάτη.
Τι θα κερδίσω αλλάζοντας ιστοσελίδα;
1.Κατακόρυφη άυξηση του κύρους της επιχείρησής
μου πανελλαδικά και σε όλο τον κόσμο
2.Πλεονέκτημα απέναντι στους ανταγωνιστές μου
3.Προβολή επαγγελματισμού, υπευθυνότητας και σεβασμού προς τον υποψήφιο πελάτη μου
4.Καλαίσθητο και ελκυστικό design που θα κάνει την
επίχειρησή μου να “μαγνητίζει” τους υποψήφιους
πελάτες μου
5.Λειτουργικότητα με τόσο έξυπνο τρόπο παρουσίασης που θα οδηγούν τους επισκέπτες στην πληροφορία που θέλω
6.Προσβασιμότητα από όλους τους Η/Υ, κινητά
τηλέφωνα, PDAs, και από άτομα με ειδικές δεξιότητες.
Προώθηση της επιχείρησής μου μέσω του Διαδικτύου.
Η δημιουργία ιστοσελίδας για την επιχείρησή μου είναι
πλέον απαραίτητη και αποτελεί το πρώτο βήμα για μία
αποτελεσματική στρατηγική προβολής στο Διαδίκτυο.
Εκτός από τη δημιουργία ή τη βελτίωση της ιστοσελίδας σας, η Mascot αναλαμβάνει το επόμενο βήμα, που
είναι η προώθηση της επιχείρησής σας μέσω του
Διαδικτύου.
Μία ιστοσελίδα από μόνη της, όσο καλοφτιαγμένη κι
αν είναι, δεν μπορεί να φέρει τους χιλιάδες επισκέπτες
και υποψήφιους πελάτες στην επιχείρησή σας αν δεν
είναι προσβάσιμη από τα εκατομμύρια των χρηστών
του Διαδικτύου. Η Mascot, αναλαμβάνει να προωθή-

σει την ιστοσελίδα σας στο Διαδίκτυο τόσο με τη βελτιστοποίησή της για την προβολή στις μηχανές αναζήτησης όσο και με τη διαφήμισή της.
Βελτιστοποιήση για μηχανές αναζήτησης (SEO)
Ο κατεξοχήν τρόπος αναζήτησης που χρησιμοποιείται
από όλους τους χρήστες του Διαδικτύου, είναι η αναζήτηση μέσω μίας μηχανής αναζήτησης, όπως είναι η
Google, Yahoo κλπ.
Συχνά, για μία αναζήτηση επιστρέφονται στο χρήστη
εκατοντάδες, ή και χιλιάδες σχετικές ιστοσελίδες, και
έχει παρατηρηθεί από μελέτες ότι η πλειοψηφία των
χρηστών θα επισκεφθεί μόνο μερικές δεκάδες από τις
ιστοσελίδες που εμφανίζονται πρώτες.
Επιλέγοντας την Mascot για την κατασκευή της
ιστοσελίδας σας, σας παρέχεται αυτόματα και η βελτιστοποιήση των ιστοσελίδων σας με χρήση ειδικών τεχνικών Search Engine Optimization (SEO), οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την βελτίωση της σειράς εμφάνισης της ιστοσελίδας σας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Αυτό αυξάνει κατακόρυφα την
επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας: όσο πιο ψηλά
εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης, τόσο
περισσότερους επισκέπτες θα έχετε.
Διαφήμιση
Επιπρόσθετα, αναλαμβάνουμε τη διαφήμιση της
ιστοσελίδας σας στα βέλτιστα κανάλια επικοινωνίας
που αφορούν το είδος της επιχείρησής σας, ώστε να
εμφανίζεται σε εκατοντάδες άλλες ιστοσελίδες ανά
τον κόσμο σε κάθε γωνιά του Διαδικτύου. Η Mascot,
αναλαμβάνει πλήρως τη δημιουργία, διαχείριση και
παρακολούθηση της διαφημιστικής σας καμπάνιας, με
συνεχείς βελτιστοποιήσεις, ώστε να έχετε το μέγιστο
κέρδος με το μικρότερο δυνατό κόστος. Σε συνεχή
συνεργασία μαζί σας και προσαρμογή της καμπάνιας
στα μέτρα σας, έχετε τη δυνατότητα προβολής της
επιχείρησής σας σε χιλιάδες επισκέπτες ανά μέρα, με
ελάχιστο κόστος.
ΕΠΙΔΟΤΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Επιλέξτε την κατασκευή ιστοσελίδας για την επιχείρησή σας και εκμεταλλευθείτε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχουν τα τρέχοντα χρηματοδοτικά
προγράμματα. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για το πως μπορείτε να επιδοτηθείτε μέχρι και
50% για τη δημιουργία της ιστοσελίδας σας!

Τεράστια προσφορά της Mascot προς τον κλάδο για κατασκευή
‘’δυναμικής’’ ιστοσελίδας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΕΛΑΤΗ
Εισαγωγικό Flash Intro. Παρουσίαση χώρου με φωτογραφίες και βίντεο.Εμφάνιση στον χάρτη μέσω του
Google Maps.
Εμφάνιση εκδηλώσεων, events, party, προσφορών
κλπ.Δυνατότητα βίντεο από εκδηλώσεις, events
κλπ.Δυνατότητα ενημέρωσης συγκεκριμένων σημείων από τον χρήστη μέσω πίνακα ελέγχου. Συγκεκριμένα δίνονται κωδικοί στον πελάτη όπου μέσα
από control panel μπορεί να αλλάζει συγκεκριμένα
σημεία του site (πχ.ημερολόγιο εκδηλώσεων, προσφορές).
Φόρμα επικοινωνίας.Δωρεάν e-mail (ως 50 λογαριασμοί).Δωρεάν απεριόριστος χώρος στον server για το
site και τα e-mail.Δωρεάν απεριόριστο εύρος ζώνης
(bandwidth). Δηλαδή το site θα μπορεί να το επισκέπτεται όποιος θέλει, όσες φορές θέλει χωρίς περιορισμό. Το ίδιο ισχύει και για τα e-mail χωρίς να υπάρχει κανένας περιορισμός στο μέγεθος αυτών.
Παρουσίαση και μέσω του site του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. όπως
και μέσω του μεγαλύτερου επιχειρηματικού καταλόγου της Ελλάδας www.01biz.gr.

Δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης για όποιον το επιθυμεί (πχ on-line κρατήσεις, παρουσίαση σε περισσότερες γλώσσες κλπ).Δυνατότητα κατοχύρωσης
domain-name. Κόστος μόνο 500 €
ΟΔΗΓΙΕΣ
Η τιμή είναι άκρως ανταγωνιστική και ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τα οικονομικώς τακτοποιημένα
ΜΕΛΗ του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. Ένα τέτοιο site στην ελεύθερη
αγορά τιμολογείται από 1500 € και πάνω.Η ιστοσελίδα
είναι βασικό εργαλείο προσέγγισης πελατών, ειδικά
τώρα σε περίοδο οικονομικής κρίσης.
Η επιχείρηση θα προβληθεί μέσα από το site του
ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. με χάρτη, φωτογραφίες, σε εμφανώς ξεχωριστή θέση από μέλη που δεν διαθέτουν site. Ως
γνωστό ο ΠΑ.Σ.ΚΕ.ΔΙ. έχει συμβληθεί με το Α.Π.Θ. για
όλα τα μέλη του και ως εκ τούτου καθημερινώς δέχεται επισκέψεις από φοιτητές στην ιστοσελίδα του
www.paskedi.gr (που αριθμούν στους 105.000), οι οποίοι βλέπουν ποια μαγαζιά είναι στη λίστα και φυσικά αυτά που θα έχουν μια «διαφορετική» παρουσία έχουν και τα ανάλογα άμεσα οφέλη. Επιπροθέτως υπάρχει και η εκπτωτική κάρτα του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.

(paskedi club), που διανέμεται ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ και
απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές της Χώρας.Η
επιχείρηση επίσης θα προβληθεί στον μεγαλύτερο
επιχειρηματικό κατάλογο www.01biz.gr Αναμένε-ται
ΑΜΕΣΑ απόφαση από το Κράτος για ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ email σε όλες τις επιχειρήσεις.
Το site θα αναπτυχθεί με τεχνολογία .asp (δυναμικών
σελίδων) και ως εκ τούτου θα είναι ελκυστικό με άμεση
επικοινωνία για τον χρήστη. Η ετήσια ανανέωση φιλοξενίας για το site είναι 150 €.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ (προαιρετικές). Ο πελάτης δίνει επαγγελματικές φωτογραφίες του μαγαζιού (εσωτερικού και
εξωτερικού χώρου), των πιάτων του (μενού), της κάβας
του ή αν επιθυμεί πηγαίνει φωτογράφος δικός μας με
extra χρέωση ΜΟΝΟ 50 €.'To site φιλοξενείται στον server του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. στη μορφή www.paskedi.gr<όνομα> ή σε ξεχωριστό domain (πχ. www.<όνομα>.gr).
Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει extra χρέωση 44.00 €
και η διετής ανανέωση είναι 29,30€. Οποιαδήποτε άλλη
τροποποίηση προσθήκη τιμολογείται ανάλογα κατόπιν
συνεννόησης.

