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Αγαπητοί φίλοι,

ο Χειμώνας είναι πολύ κοντά. Μην καθυστερείτε καθόλου.....γιατί το 
παραγόμενο έργο της Πολιτείας είναι ....τα ΠΡΟΣΤΙΜΑ.

Αποκτήατε, με την μεσολάβιση του ΠΑΣΚΕΔΙ, ΕΓΚΥΡΑ και ΕΓΚΑΙΡΑ 
νομιμότητα προς την ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ με:

α) ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

β) ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

γ) Αδεια Δημόσιας εκτέλεσης για Live Εμφανίσεις καλλιτεχνών

δ) ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΆΣΕΙΣ

Εκτός από τα πιο πάνω επίσημα, αλλά κυρίως ΝΟΜΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, 
που σας κατοχυρώνουν σε όλους τους ελέγχους από την Αστυνομία 
και όχι μόνο, αποκτάτε πάνω από 10.000 υπέροχα τραγούδια, 
Ελληνικά και Ξένα, με τέλεια εναρμονισμένη ακουστικότητα, χωρίς 
κενά μεταξύ τους, non stop set remix, νέες δισκογραφικές παραγωγές 
στα STUDIO ηχογράφισης του ΠΑΣΚΕΔΙ και όλα αυτά ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΑΕΠΙ και G.E.A. 
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 Συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη μουσική που προτείνουμε 
σε Εστιατόρια, Καφετέριες, Αναψυκτήρια, Fast food, 
Μπουγατσατζίδικα, Πιτσαρίες, Κρεπερί, Παραδοσιακά καφενεία, 
Αλυσίδες γρήγορου φαγητού αλλά και καφετέριες, 
Bar,  Ξενοδοχεία, Κλινικές, Ιατρεία, Κομμωτήρια, Super Market, 
Αεροδρόμια, Πλοία, Εκθεσιακούς χώρους κλπ 
Πάνω από 10.000 τραγούδια Ελληνικά και Ξένα βρίσκονται ήδη στη 
διάθεσή τους, μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του ΠΑΣΚΕΔΙ με 
τίτλο ΄΄Βόλτες σε λεύτερες νότες΄΄, ελεύθερα από Πνευματικά 
Δικαιώματα. Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν τη συγκεκριμένη 
υπηρεσίααπαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής 
Πνευματικών Δικαιωμάτων Δημόσιας Εκτέλεσης στους πιο πάνω 
αναφερόμενους Οργανισμούς. Παρέχουμε ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, αποκλειστικά μόνο για τα τραγούδια που προσφέρουμε, 
σε όλα τα  καταστήματα που τα επιλέγουν, για να είναι νόμιμοι σε 
όλες τις αρχές. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Οργανισμού 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας και την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 4347 2/6/2011, 
το Υπουργείο Πολιτισμού υποδεικνύει τη διαδικασία απαλλαγής από 
Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης.

Η υπηρεσία μας παρέχεται ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ. Το κόστος 
συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια συνδρομή των 148 Ευρώ για την 
αντίστοιχη υπηρεσία.

• Επιχειρηματίες που βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη με τους
Οργανισμούς ΑΕΠΙ και GEA, ας μας ρωτήσουν να μάθουν για το 
πως θα απεγκλωβιστούν όσο πιο ανώδυνα γίνεται!!!

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία

Ηλίας Καλιώρας

Γενικός Γραμματέας ΠΑΣΚΕΔΙ 6983 161473
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