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Κύριε Πρόεδρε,
Σε απάντηση με αρίθ. Πρωτ. 370/26-01-2005 εγγράφου σας σχετικά με
τα στοιχεία που αφορούν το ρόλο λειτουργίας και τους σκοπούς του
ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., σας ενημερώνουμε όπως εγγράφως καταθέσαμε στο
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κατά τη σύστασή του και έγινε δεκτό, ότι οι
σκοποί είναι οι ως το επισυναπτόμενο.
Τα βασικότερα επιζήμια προβλήματα του κλάδου της εστίασης
και της διασκέδασης που θέτει σε προτεραιότητα για την αντιμετώπισή
τους ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. είναι ως το επισυναπτόμενο.
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. λειτουργεί σε επιστημονική βάση στη τεράστια
προσπάθεια που καταβάλει για να επέλθει η εξυγίανση, ο
εκσυγχρονισμός και η εξέλιξη στον κλάδο προβαίνοντας στα ακόλουθα:
1) Προσπαθεί να εντάξει τους επιχειρηματίες του κλάδου στους
κόλπους του, διότι η ένωσή μας θα φέρει το επιθυμητό
αποτέλεσμα.
2) Θα εκδώσει μηνιαίο περιοδικό Πανελλαδικής κυκλοφορίας
120 και πλέον σελίδων όπου μέσα από τα ρεπορτάζ του τα
μέλη θα ενημερώνονται για κάθε τι σχετικό με τις
επιχειρήσεις τους.
3) Δημιούργησε Δικτυακό Κόμβο www.paskedi.gr ώστε τα
μέλη μας να έχουν δυνατότητα άμεσης και 24ωρης επαφής
μαζί μας για την αντιμετώπιση προβλημάτων τους καθώς και
αδιάκοπης ενημέρωσης πάνω στις τελευταίες εξελίξεις.
4) Διοργάνωση Ημερίδων κάθε μήνα σε διαφορετική πόλη. Σε
αυτές τα μέλη μας θα ενημερώνονται για τα σοβαρά
ζητήματα που απασχολούν όλους από εισηγήσεις μελών του
Δ.Σ του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., θα καλούμε να πάρουν θέση σε αυτά
οι προσκεκλημένοι πολιτικοί και οι αρμόδιοι παράγοντες σε
τοπικό επίπεδο και όχι μόνο.

Όπως αναφέρετε στο χώρο μας δραστηριοποιήθηκαν διάφοροι φορείς
περιστασιακά. Για διάφορους λόγους η δράση τους δεν επέφερε
ευνοϊκά αποτελέσματα στο χώρο μας. Ένας από τους λόγους ίδρυσης
του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. είναι αυτό το ζήτημα.
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τους λόγους που είστε επιφυλακτικοί
απέναντί μας, πλην όμως ο στρατηγικός σχεδιασμός της δράσης μας
στοχεύοντας στο υψηλότερο επίπεδο διεκδίκησης και βελτίωσης των
συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης και
της διασκέδασης, γενικότερα ο ευγενής σκοπός μας να βοηθήσουμε
όσους έχουν ανάγκη κατόπιν δικής τους βούλησης, αξίζουν της
εμπιστοσύνης σας και την συνεργασία σας μαζί μας, διότι διαφορετικά η
έλλειψη αρωγής από πλευράς σας στο έργο μας θα καταστήσει τον υγιή
και ικανό ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. περιστασιακό μόνο στην πόλη σας, μιας που οι
συνάδελφοί σας από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, Φλώρινας,
Μαγνησίας, Καβάλας, Χαλκιδικής, Αθηνών, Φθιώτιδος, Ρεθύμνου, κ.α.
ανταποκρίθηκαν ήδη στο κάλεσμά μας για συνεργασία.
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