Ο ΦΟΡΕΑ μαρ για ηην διαζθάλιζη ηηρ ποιόηηηαρ ηων παπεσόμενων ςπηπεζιών
ηος, είναι πιζηοποιημένορ με ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001 : 2015 με πεδία εθαπμογήρ ηην
μελέηη, διαθύλαξη, πποαγωγή ηων οικονομικών, επαγγελμαηικών, αζθαλιζηικών
κοινωνικών, και ζςνδικαλιζηικών ζςμθεπόνηων ηων μελών. Επίζηρ, ζηην
διασείπιζη ζςγσπημαηοδοηούμενων έπγων. (Δημοζίων έπγων ππομηθειών &
ςπηπεζιών & και δημοζίων έπγων πος ςλοποιούνηαι με ιδία μέζα)
Απιθμόρ Πιζηοποίηζηρ ΔΠ6371/8
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΩΜΑΣΕΙΟ
ΕΣΙΑΣΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΣΕΡΙΩΝ –
ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ
ΤΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αρ. Έγθρησες 49/2016
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ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ».
Αγαπεηνί πλάδειθνη,
Μεηά ηηο ηειεπηαίεο επαθέο ηνπ ΠΑΝ..Ε.Κ.Σ.Ε κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ ζαο ελεκεξώλνπκε
γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηα πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηώκαηα.
Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο θ. Μελδώλε δεκηνπξγήζεθε
λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή γηα όια ηα δεηήκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
1. Δεκηνπξγείηαη λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή. Η επηηξνπή απηή ζα αζρνιεζεί κε ηε
δεκηνπξγία πξνζρέδηνπ λόκνπ γηα όια ηα ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
2. Πιήξε πξνζαξκνγή ηνπ λένπ λνκνζρεδίνπ ζηηο επξσπατθέο νδεγίεο.
3. Η επεμεξγαζία θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ έρεη εκεξνκελία ιήμεο εσο ηνλ
Ινύλην ηνπ 2020.
4. Δηεπζύληξηα ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο νξίζηεθε από ην Τπνπξγείν ε θ. ηακαηνύδε,
πξώελ δηεπζύληξηα ηνπ Ο.Π.Ι( νξγαληζκόο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο).
Απαληάκε ζε εξσηήκαηα ζπλαδέιθσλ κεηά ηηο λέεο εμειίμεηο.
1. Θα ζπλερίζνπκε λα πιεξώλνπκε πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηώκαηα;
Δελ έρεη θακία απνιύησο ζρέζε ε πξνεηνηκαζία ηνπ λένπ ζρέδηνπ λόκνπ κε ηελ πιεξσκή
ησλ πλεπκαηηθώλ θαη ζπγγεληθώλ δηθαησκάησλ. Ωο παξάδεηγκα αλαθέξνπκε ηελ

θαηάξγεζε ηεο ΑΕΠΙ ην 2018, γηα ηελ νπνία ζπλέρηζαλ λα εηζπξάηηνπλ νη θαηλνύξηεο
εηαηξείεο (ΕΤΕΔ-ΑΤΣΟΔΙΑΥΕΙΡΗΗ-GEA).
2. Μπνξεί λα γίλεη πξόβιεςε γηα κείσζε ή αύμεζε ηηκώλ;
Δελ αλακέλνπκε εληππσζηαθέο δηαθνξέο γηα κείσζε ή αύμεζε ηνπ ακνηβνινγίνπ. Απηά
βέβαηα ζα εμαξηεζνύλ θαηά κέγηζην ιόγν εάλ νη εηαηξείεο ζα είλαη δύν ή ηξεηο.
3. Θα αιιάμεη ην λνκηθό θαζεζηώο;
Καηά ηε δηθή καο θξίζε ε δηαθνξνπνίεζε ζην λνκηθό θαζεζηώο δελ ζα είλαη νπζηώδεο.
4. Θα είλαη ηξεηο νη εηαηξείεο όπσο ζήκεξα;
ην πεδίν ύπαξμεο δύν ή ηξηώλ εηαηξεηώλ είλαη δύζθνιε ε νπνηαδήπνηε πξόβιεςε δηόηη
κέρξη ζηηγκήο γλσξίδνπκε όηη ζα ππάξρεη Απηνδηαρείξεζε, ν λένο θνξέαο ΕΔΕΜ θαη ε
GEA.
5. Σν ξεπεξηόξην ζα ζπλερίζεη λα είλαη εθπξνζσπνύκελν θαη ειεύζεξν ξεπεξηόξην;
Σν ξεπεξηόξην ζα ζπλερίζεη λα παξακείλεη σο έρεη, δηόηη πξνβιέπεηαη από όιεο ηηο
θνηλνηηθέο νδεγίεο, νη νπνίεο ππεξηζρύνπλ ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ησλ θξαηώλ
κειώλ.
6. Θα επεξεάζεη ηνπο ζπλζέηεο-ζηηρνπξγνύο-κνπζηθνύο-ηξαγνπδηζηέο;
Πξνβιέπεηαη όηη ζα επεξεάζεη ηνπο ζπλζέηεο-κνπζηθνύο-ζηηρνπξγνύο-ηξαγνπδηζηέο.
7. Ο λένο θνξέαο πνπ ζα πξνθύςεη ζα εηζπξάηηεη θαη γηα ηα πξνεγνύκελα ρξόληα;
Οη θνξείο πνπ ζα πξνθύςνπλ κεηά ηνλ Ινύλην ηνπ 2020, βεβαίσο θαη ζα εηζπξάηηνπλ γηα
ηα παιηά ρξόληα (όπσο γίλεηαη θαη ζήκεξα) δηόηη είλαη πεξηνπζηαθά δηθαηώκαηα ησλ
ζπλζεηώλ-κνπζηθώλ-ζηηρνπξγώλ-ηξαγνπδηζηώλ.
Η πνιηηηθή ηνπ ΠΑΝ..Ε.Κ.Σ.Ε θαη νη ελέξγεηέο ηνπ επηθεληξώλνληαη ζηα εμήο ζηνηρεία γηα
ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεώλ καο.
1. ηελ ύπαξμε δύν εηαηξεηώλ.
2. ηε κείσζε ηνπ ακνηβνινγίνπ θαη ζηα πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηώκαηα.
3. Ννκνζεηηθή ηξνπνπνίεζε θαη θαηάξγεζε ησλ απαξάδεθησλ ηξόπσλ είζπξαμεο από
ηηο αλσηέξσ εηαηξείεο.

Με εθηίκεζε
Γηα ην Δ
Ο Πξόεδξνο
Σζαπαηζάξεο Γξεγόξηνο

