
Ο ΦΟΡΕΑΣ μας για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, είναι πιστοποιημένος με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 με πεδία εφαρμογής την μελέτη, 

διαφύλαξη, προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών κοινωνικών, και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών. Επίσης, στην διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. (Δημοσίων έργων προμηθειών & υπηρεσιών & και δημοσίων έργων που υλοποιούνται με ιδία μέσα) αριθμός Πιστοποίησης 

ΣΔΠ/00004/01 

 

Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΚΤΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ (Άρθρο 60 Α.Κ.- Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιας) 
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ΘΕΜΑ: «Αγανάκτηση επικρατεί στους επιχειρηματίες της ΕΣΤΙΑΣΗΣ από τα εκατοντάδες 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ –ΑΓΩΓΕΣ από GEA – ΕΔΕΜ - ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» 

Γνωστοποιούμε σε όλους τους συνάδελφους Εστίασης και Διασκέδασης, ότι οι ως άνω Οργανισμοί Συλλογικής 

Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων, οδηγούν τις επιχειρήσεις μας σε δικαστήρια και αγωγές, 

για να εισπράξουν την αμοιβή για τους συνθέτες – στιχουργούς – μουσικούς – τραγουδιστές, χρησιμοποιώντας 

μεθόδους και τρόπους, που χαρακτηρίζονται από πλήρη παραβατικότητα.  

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ οι ατελείωτες ενοχλήσεις και τα ραβασάκια που μας κοινοποιούνται, συνήθως στερούνται 

νομιμότητας, στην εφαρμογή του άρθρου 49/παρ 1. του Νόμου 2121/1993 το οποίο ΑΝΑΦΕΡΕΙ: «...Οι Οργανισμοί 

υποχρεούνται να διαπραγματεύονται , να συμφωνούν τις αμοιβές με τον χρήστη και μετέπειτα να προβάλλουν 

τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή αμοιβής....» 

Οι ανωτέρω οργανισμοί, όχι μόνο δεν εφαρμόζουν την διαπραγμάτευση, αλλά ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥΝ και κοινοποιούν 

το ραβασάκι της πληρωμής στην επιχείρησή μας και μάλιστα για έτη που έχουμε καταβάλλει και για έτη που ούτε 

καν υπήρχαμε.  

Συνάδελφοι Μην Συμβιβάζεστε – Μην Ενδίδετε – στις έμμεσες απειλές για δικαστήρια – κατασχέσεις. 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ότι το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε., όπως ακριβώς και πριν του κορονοϊού, θα γίνει 

εφιάλτης στις απαράδεκτες συμπεριφορές των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών και 

Συγγενικών Δικαιωμάτων για την προστασία των επιχειρήσεών μας.    

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 
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